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وعلى . تلمس الخواجة ثابت رأسه وولّى، مخلفاً ذلك الفضاء الوحشي

الطريق الترابي الطويل المحاذي للنهر، طفق السراب يتكسر وينأى، يرمي 
صرعها، مثل نجوم، على إليه بحبل النجاة، فيخشى أن تلقى ترياق الصوان م

حينئٍذ، سوف يقضي هو أيضاً، لوال . يد األمير دشاش، أو شقيقها، أو سواهما
أن الغبار قد يتالشى، وتسلس الطريق، أو يصفو النهر، فيأنس لألمان منذ 
اآلن، وتبطئ السيارة، وقد تالمحت ترياق أبهى، تكبر في حضنه وفي حضن 

  .بعيداً، في حضن مونبليه والمربيةلور، فيما األوالد الثالثة يكبرون 
إثر شوٍط آخر جعل حلب أقرب، تالمح له عبد اللطيف الصوان، أكبر 
وعداً من فياض العقدة، سوى أن الخطر أو الغبار أدمع العينين الفاغرتين، 

  .وراحت الغشاوة تتفجر بالقذى، فهمز السيارة مقرعاً نفسه على ما أغفلت
سب، يصغر أو يتعاظم، ينجلي أو ينبهم، هو مس، ال خطر أو غبار وح

يالزم بيت الصوان، والسيارة تضاعف فرارها، يالزم األمير دشاش، 
والخواجة الذي خبر البدو والفالحين يتلوى جاهالً . والسيارة تضاعف فرارها

وعارياً، حتى تمأل حلب صدره بأنفاسها، ويؤنس الفضاء، فتتهادى السيارة 
ى العيون التي تقتحم عليه الحمام أو الغرفة نحو أوتيل بارون، ويتحاش

  .الموصدة أو زجاجة الويسكي، أو جلده، ولذاذة النوم واألمان
المست الجفنين الكليلين، . غير أن ترياق تلونت بأشعة الصباح األولى

رفرفت ترياق ثمة، بفستان . تناءى الجفنان يلومان الستائر الرقيقة. ثم نأت
.  فيه آخر مرة، قبل أن يلبي دعوة األمير دشاشالنوم النهدي الذي رآها

طار . هجعت بينهما مثل نبتة برية. مسحت على الجفنين، فأسلما إليها الروح
طارت ترياق، وبدا . ولور إلى مونبليه ليحتفال بالعيد العاشر لميالد البنت
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تراقصت بنت الخواجة جذلى، ولبدت ترياق . شعرها أطول، وشفتاها أرق
العقدة بعين، وتنكفئ إلى عبد اللطيف، تشبك أصابعها الناحلة في ترمق فياض 

حرجها، تطير إلى بيروت، تسبق الخواجة إلى بيته، تندغم في حضن مدام 
لور، تمرق كالطيف بثوبها الطفلي القصير، ترخي جديلتها، كأنما ولدت في 

و تسمي لور باسم العذراء، يصلي على النبي أ. هذا البيت أو في مونبليه
ومثل فرخ الحمام تغمغم . يصلّب كل من رآها في ذلك اليوم القصي جداً

بالفرنسية، تتعلم وتكبر في ومضة، تبذّ الخادمة التي الزمت البيت منذ صارت 
تسرح لور . تبذّ نبات الخواجات. ترسلها لور إلى المدرسة سنتين. لور سيدته

ا اآلسرة، ويمضي كل الخادمة، وتعود ترياق إلى البيت، تضفي عليه لمساته
  .شيء بالغ الروعة واالنسجام، لوال أن نجوم قد ظهرت

وإذْ يفتقدانها يلوبان . يضيقان بترياق التي شبت. ينعصر جفنا الخواجة
يطيران بها إلى سر الخواجة . عليها كي يحمياها من نجوم أو من األمير

ة الصوان الجديدة، تذعر المروضة من ابن. تبتسم مدام لور، وال تبالي. الشائع
تضفي . وهي التي لم تكد تصدق أن األمير دشاش قد أراحها من عبء نجوم

يظل غناؤها يتصادى في . ترياق على البيت السري لمسة واحدة، وتنسحب
البيت، رقصها يتماوج، شهوتها تطلق أنين الخواجة ومدعويه، سوى الشاب 

المس، لكأنه ليس فؤاد يخرس الشاب، يتخشب، أو يأخذه . الذي بدا أصغرهم
ابن الباشا شكيم، أو لكأن الباشا شكيم قد شدد على ابنه كي ينأى بالخواجة عن 

  .لهو بيروت، ريثما يشتد عوده
. خال البيت إال من الخواجة والمروضة، وفراشة ترفرف على هون

لبد . انسحبت العجوز، وأوت ترياق إلى الغرفة التي كانت تؤوي نجوم
صالة كما كان يلبد في عهد نجوم، سوى أن شهوته تطامنت، الخواجة في ال

  .ونبضه أخذ يوقّع على نبض الطفلة الغافية، في المشرقة أو في مونبليه
تمرق الطفلة اآلن خلف الستائر، يهم جفنا الخواجة بالستائر لترخي 

. يتشمم الخواجة، ويضطرب نبضه. ترياق الفستان النهدي الطائر فوقهما
يشكّل عضو الخواجة من .  ترياق الفستان والستائر والجفنينتنقر حلمتا

تنتفض القبة، وينتفض الجسد الذي ارتوى من ملذات . مالءة السرير قبة
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يعود بترياق إلى البيت السري كل حين، ومدام لور تبتسم . العيش جميعاً
  :لصوت الخواجة

  اشتقت إلى مرجمين؟:  ترياق-
  :تصمت ترياق، فيردف الخواجة

يومين بس، إال إذا اضطررت أن أتابع من حمص إلى . ستعدي غداً ا-
  .أنت وحظك. الشام

ضاق . مرة ثانية وأخيرة، قبل دعوة األمير دشاش، حضر فؤاد الباشا
هنّأ . ضحك من نفسه ومن الباشا شكيم. الخواجة باإلثم نحو فؤاد ونحو ترياق

 انقطعت بترياق قبل فؤاد على قبوله بالجامعة األمريكية، وأسف ألن السبيل
أحنى رأسه معتذراً عن المجيء بها وبفؤاد إلى . أن تصلها هي أيضاً بالجامعة

هون على نفسه . مثل هذا البيت، وأوالء األصحاب، وتلك المروضة العجوز
  :مسائالً الباشا

 يوم كنت في مثل سنه، بربك كم بنتاً فتحت؟ فؤاد ليس صغيراً، -
  .وجيله أدهى

  :فسه مخاطباً السكون الذي لف البيتثم هون على ن
  . ما من بنت في مثل سنها لم يعض أذنها رجل-

كان المدعوون قد انصرفوا، والمروضة العجوز قد أطبقت باب 
غرفتها، والفراشة تقبل عليه، تغني وترتشف من كأسه، ترقص وتنأى، تموج 

لف في حضنه، تنقر بحلمتيها صدره، تلهب حنانه وتؤجج شهوته، ثم تخ
  .أصابعه مفلوشة خلف شعرها، وهي تأوي إلى الغرفة التي كانت تؤوي نجوم

تقلّب . اختفت الستائر وامتألت الغرفة بالضياء. اختفت ترياق فجأة
  :صرخ بالميتر. أخذت األصداء تتسلل. وضيقه يكبر

   ما قلت لك أريد نومة هانئة، حتى لو وصلت الليل بالنهار؟-
ترياق مثل : وفي أذنيه تردد صوت أقوىلكن صوته احتبس في حلقه، 

نفسك ما . ترياق خادمة يا خواجة: لور نفسها قالت لك مرتين. بنتك يا خواجة
ما دهاك؟ تريد أن . عمرك ما عاشرت إال بنات األكابر. كانت دنية في يوم
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تعوض بترياق عن أختها؟ تريد أن تسبق األمير دشاش؟ حتى فؤاد الذي ما 
كفّ عن . كفّ يا خواجة. ال يفعل هذا الذي تفعلهزال يضيع في بيروت 
  .ترياق وعن أفعال الصبيان

أخذ الصوت يعلو رويداً، حتى انقلب دوياً يشق الباب والنافذة، يطير 
بالسرير، يكاد يعصف بالخواجة، لوال أن أفلح في أن يستوي، ويفتح فمه، يخبط 

ثم يغادر األوتيل على كفيه في الهواء، يفرك جفنيه، يغادر السرير على عجل، 
  .عجل أكبر، ولم تهدأ أنفاسه حتى كانت حلب قد غدت بعيدة، إلى الوراء

*     *     *  
  :قالت مدام لور قبل أن تهنئه بسالمة الوصول

  . ترياق ما بقي لها مقام عندي-
وعلى الرغم من أنها دأبت على أن تردد ذلك كل يوم، إال أنه لم يفكر 

  . أجلها، أو من أجل ترياق، حتى حضر عبد اللطيففيما يمكن أن يفعل من
ومثلما حيره حزن ترياق، حيره حزن شقيقها، وهو يتقرى فيه وفيها 

جاء عبد اللطيف هائجاً كالثور، ذبيحاً، يشخب الدم من . صور نجوم ونافع
. يلعن األمير دشاش. عينيه، يلعن نجوم وترياق وبيت الصوان ومرجمين

 أعلى، أو يلعن الخواجة ثابت نفسه، وإن لم يكن ولعله كان يجدف بصوت
أما ترياق، فبدت سماء داكنة، ملغزة ومنكسرة، تشخب من . الخواجة يسمعه

جرح خفي، تلوي عن مدام لور وعن عبد اللطيف، كأنها تلوح لحبيب يمضي 
  .بال رجعة، وترمق الخواجة

لور، طوال تلك العشية تقاذفت الخواجة صيحات عبد اللطيف ومدام 
  .ثم تركوا أحمالهم على صدره، وناموا. وخرس ترياق

ولم يكد الخواجة . عاد عبد اللطيف من دون ترياق، كما كان يعزم
  :يشيعه، حتى داهمه صوت لور قرب البوابة

خلّصني من . دبر أمرها. معك النهار بطوله.  لن أعود حتى المساء-
  .أي أثر لبيت الصوان
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نقل عينيه بينهما، . ن النافذة أطلّت ترياقكان الحارس إلى يمينه، وم
مشى متهالكاً في الحديقة، ثم نادى ترياق إلى الشرفة، أمرها . فازورا عنه

. وقبل أن تعود بواحد فقط، كان قد دخل إلى الصالة. بفنجانين من القهوة
. المتها عيناه، وأمرتاها بالجلوس، وهو يتناول الفنجان الذي ألف من صنعها

تندت جوانحه بالحنان، وتالمحت له وعود . ح القهوة، وأغمضتشرب فو
  :قال. قديمة وجديدة، تكاد تملص

   ما رأيك بالبيت الثاني؟ تقيمين فيه؟-
  .ذاك البيت لك وألصحابك.  أفضل بيتاً لي وحدي، إذا كان لي أن أختار-

زفر وأومأ . حدق فيها، وأرهف أذنيه، يتبين جرساً جديداً لصوتها
  :عب من سيجارته طويالً، ورشف القهوة متلذذاً، ثم قال. اًمستحسن
  . ال ينبغي أن تعرف مدام لور-
  . بالطبع-

  :ثم أردفت وهي ساهمة
   من يأخذ بيدي حتى أقف على ساقي؟-

  :حدق فيها وسأل منكراً
   ما تقصدين؟-

  :همست قلقة
  . أظّل عبئاً عليك كل عمري؟ يكفيك ما أخذت بيدي من صغري-
. انسي ما مضى. رة نهيتك عن هذا الكالم؟ أنت غالية، تعرفين كم م-

  .هذا صعب، أقدر
نسيت عبد اللطيف . نسيت أني بنت نظير الصوان.  نسيت الكثير-

نسيت . نسيت نجوم وسأنساها. ونافع ومرجمين وفياض العقدة وعزيز اللباد
  .ما بقي لي ما أنساه. مرات كثيرة أني ترياق الصوان

  تخبئين علي؟. كأنك نويت على نية! لمت هكذا عمرك ما تك-
  .صدقني. وحين ينكشف لي تكون أول من يعلم.  ما أخبئه على نفسي-
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كان ما تبقى في الفنجان قد برد، والشمس الصباحة الهاجمة من النافذة، 
ترددت دقات ساعة . خلف ترياق، قد غطّت الركن الذي انتحياه من الصالة

التفتت ترياق، وتابعها برغبة مدارية وقلقة، . ة الدافئةالجدار المقابل في األشع
 ثم نهض معلناً خروجه، كي يتدبر بيتاً في وقت قصير، وأمرها أن تعد

  :حقيبتها، وهو يحوم حول الباب مهمهماً، كأنما يخاطب نفسه
سيكون كل شيء جاهزاً في بيتك، من .  ال حاجة لك بشيء من هنا-

  .المسلمونبابه إلى محرابه، كما يقول 
وودع مبتسماً، فسارت خلفه حاملة الفنجان الفارغ، وصحن السجائر، 
  .ثم انعطفت إلى الشرفة، ولبثت ترقبه، حتى غيبته السيارة، ولوح لها الحارس

*     *     *  

-٢-   
أنكرت . هفا عبد اللطيف الصوان إلى قشلة الوعر ليلة إيابه من بيروت

تشبثت أصابعه بوتد . في ترياق من زمن ضائععليه القشلة النسيان، وما تالمح 
الن . الخيمة، كما فعلت ذات ضحى بجذع جارح لصفصافة تظلل جسر الساقية

الجذع واألصابع، وطلع من إهاب عبد اللطيف الفتى الناحل الذي كان يدفعه 
فغرت القواويش . تلقف الفتى صوت ضابط مهيب. فياض العقدة إلى القشلة
 ارتد الفتى هلعاً، وأبرقت السماء في هذه العشية فخرس .أبوابها خلف الضابط

غرق الفتى في العاصي، كما يغرق . اربدت القشلة وهوى الجسر. العلم والنسيم
خبط الذراعان في الماء والتراب، وطارت الخيمة . اآلن عبد اللطيف في الليل

 يتشمم تلفت عبد اللطيف حوله، فإذا بكلب يطلع من إهابه،. كما طارت القشلة
حذاء، يلعق وتداً أو جسراً، ثم يقعي ملوحاً بذلّه، يرغو مثل الجمال، يشد حزاماً 
عريضاً على وسطه، يدق المهباج مثل بدوي أصيل، يزين حزامه بالخنجر الذي 
امتدت به يد الليوتنانت، يغطي رأسه بكوفية مرقشة، يزم الكوفية على قد العقال 

 التي تتصدر العقال، يوحد الوجوه المتحلقة حوله األسود، يطأطئ لقطعة النحاس
  .باألكوار وبالدالل، وتغدو القشلة أماً، والضابط أباً
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بعد دهر بدا أن فرنسا سوف ترمي عبد اللطيف باليم، إذ أمرت بنقل 
الليوتنانت تحسين شداد من قشلة الوعر إلى تدمر، أضاع الجزع لب عبد 

أغضبت فعلته الضابط . إلى تدمر، وسبقهااللطيف فسابق على قدميه السيارة 
وأضحكته، كما أغضبت ضابطاً أو أكثر في حمص، قبل أن يؤمر بنقل عبد 

  .اللطيف الصوان إلى تدمر
وكما الليلة، نغّصت عليه قشلة الوعر لياليه األولى في هذه البادية، حتى 

ويش رأى األمهات تتشابه، واألب يتوحد، مهما تزوج أو طلق أو أبدل القوا
عندئٍذ راحت القشلة تنأى، ثم ضاعت مثل مرجمين والمشرقة وبيت . بالخيام

الصوان وفياض العقدة، وبات عبد اللطيف الصوان ذراع الليوتنانت، يقود 
  .بدالً منه من اختار ليكونوا رجاله األقربين

*     *     *  
رسول الخواجة الذي جاء بنبأ مصرع نجوم ونافع كان أول من قوض 

ثم كان الخواجة نفسه وبيروت، بل . بنى عبد اللطيف طوال عهده بالهجانةما 
كانت ترياق، وها هي القشلة أيضاً، والليل الذي تسمر مثله، لصق الوتد، على 

  .الرغم من أن الفجر قد الح، كأن شيئاً لم يكن
متوجعاً نهض وتلفت، فإذا بالخيام قائمة، وبعض الخيول تصهل، 

 زالت كما كانت باألمس، واألعمدة التي خلّف األقدمون قد والبيوت القريبة ال
  .ازدادت هوالً وانتظاماً ورسوخاً

وفي نثار الشعاع األول من الشمس ينز . على بعضه انحنى يلم أنقاضاً
  .دم، وتصطبغ أكفّ

تشابه الكفّان بكفي شقيقه نافع، وخر . مسح عبد اللطيف كفيه بالتراب
لتحمت األكف، وانشقت مرة بعد مرة، والزمن يضيع، ا. فياض العقدة صريعاً

المكان أيضاً، الطفولة والصبا، مرجمين والمشرقة، حمص والبادية، القشلة 
وتدمر، بيروت وترياق، بل نافع ونجوم، وإذ بعبد اللطيف يلوي عن األمهات 
الً واألخوات، بل عن النساء جميعاً، ليبقى األب واألخ وحيداً، حياً أو ميتاً، قات

  .أو مقتوالً
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انهارت الكومة التي صنع اآلن، وخال الكون إال من أشالئه وأشالء 
شب نافع . تذررت األشالء وتلونت وتدافعت، كما يفعل شعاع الشمس. نافع

ما عاد أحد يشك في أن ذلك الفتى صلبي ابن . في غفلة من عبد اللطيف
، قبل أن تنبت عنّف عبد اللطيف شقيقه الذي غارت منه الصبايا. صلبي

أنكر شعره الفاحم وعينيه الفاحمتين وأنفه األقنى، كي ينكر . شعرات ذقنه
آخى نافع الجن، وصار ينط في لحظة، وال يحط في لحظة، وفي كل . صلبتيه

  .لحظة يتوجع، كأن خنجر عبد اللطيف يفري لحمه
األفعى الملتفة على : أعجز الوشم الجنّي الذي يسكن نافع الصوان

 الذي يزرقّ بين كتفيه، - هل كان باشقاً؟ -اليمنى، الطائر الكبير ذراعه 
 يجدد - ولوال ذلك الجني . األشكال المبهمة القادرة التي مألت صفحة صدره

لم يكن نافع جباناً، .  لما فارق شقيقه حياً وال ميتاً-عبد اللطيف القسم اآلن 
د البوم والغربان، كان أجرأ الناس، يتصي. كما ينعت عبد اللطيف كل صلبي
لم يفلت منه طائر أو حيوان يمكن أن يسكنه . الحيات وبنات آوى، حتى النعام
ومن تخوم حمص وحماه إلى جبل سنجار . عفريت من عفاريت هذه البادية

  .جابت أقدام الشقيقين الليل، قبل أن ينفلت نافع ويغذّ جنوباً
داس نافع فوق . يفاخضرت البقعة الترابية التي يتكوم فيها عبد اللط

صرع الذعر عبد اللطيف، إذْ البد أن تنشق . أنقاض شقيقه والحشيش القاتم
  :األرض اآلن عن عفريت يقذف به وبنافع في أعالي السماء مدمدماً

   لماذا تمشي يا إنسي هنا؟ ما أعجبك من األرض كلها إال هذه البقعة؟-
ي تحفّ بأعمدة تدمر أنكر نافع أن تكون العفاريت قد اختارت البقع الت

وسرعان ما أنس إلى ذلك اإلنجليزي الذي جاء يدعو إلى . لترقص فيها
نافع الصوان ال . لكن نافع يتباهى بانتصاره على المبشر الشاب. المسيحية

عبد اللطيف أيضاً كان يلوي ببوزه عن الراهب . يبدل دينه ولو قطّعوه تقطيعاً
:  يردد قرفاً- أو عبد اللطيف -افع وإذا كان ن. الشاب حين يصادفه صباحاً

صباح الشيطان وال صباح الرهبان، فنافع هو من كان يردد ما حفظ من 
صباح القسيس وال صباح إبليس، ويضحك العناً االنكليز الذين : الراهب نفسه

  .يعرفون كل شيء في الدنيا



 

 -١٥-

إال أن عبد اللطيف يسخر منه ومن المبشّر، فليس في الدنيا سوى 
وتنقلب سخرية عبد اللطيف حنقاً وغيرةً حين يذهل الضابط نفسه . ينالفرنسي

بما يعرف، ليس من لغة االنكليز وحدها، فالراهب كروسبي قد علمه الكثير، 
وتحسين شداد يعد بأن يجعل عبد اللطيف الصوان ذات يوم يحمل السرتفيكا، 

  .ويضع على عضده شريطتين
ويرى شقيقه . نافع، وينفريجري خلف أثر ل. لكن عبد اللطيف ينفر

يرى شقيقه هارباً وتائهاً بجديلته الملفوفة . يلبس جلد الغزال، والمسماة، وينفر
يرخي نافع جدائله، فيشك عبد اللطيف في أنه ذكر، . وذيلها المائس، وينفر

يحمل نافع المضاعة، ويلوح بما في رأسها من حديد، ويشهر الشتخانة . وينفر
اللطيف يعيره بالعصابة الحمراء التي تدلت على قفاه مثل لكن عبد . أو القرطة

يتباهى نافع بالصدق واألمانة، فليس من صلبي . أي من نساء الصلبة، وينفر
يكذب أو يسرق، يغش أو يخدع، لكن عبد اللطيف يعيره بقطعان الحمير 

 -  دون دعوة -البيض التي يرعى، وبالملح والقلي الذي يبيع، وبالموائد التي 
وعلى الرغم من أنه كان ينفر، إال أن فؤاده كان يذهب . ليها يندفع، وينفرإ

لقد . مزقاً مع الفتى الضائع وسط أوالء البدو الضائعين من نجد إلى سنجار
. عرف الصلبة هو أيضاً في سنواته التي قضاها من بعد خلف تحسين شداد

ن يرقص أو عرف البدو الذين يجزلون لمن ينشد أو تنشد من الصلبة، ولم
 أن يخشى شيوخ -  كما ينكر اآلن في جهره - وأنكر في سره . ترقص منهم

البدو هجاء أوالء، أو ال يجيزوا للبدو أن يغزوهم كما يغزون بعضهم، أو كما 
ومثل أي بدوي يرثي عبد اللطيف لنافع، فهو من الصلبة . يغزون الفالحين

تغنى بالشهاري الذي كان الذين يربون األرانب ويبيعونها، لكن صوت نافع ي
ينطلق به خلف الغزال، حتى إذا تمكن منه، همس في أذن الحمار األصيل، 
فبرك كما يبرك البعير، وأطلقت الشتخانة طلقة واحدة، أو أطلقت القرطة 
القادمة من األحساء طلقتين، ويهوي الغزال، ويضحك عبد اللطيف، ويسأل 

لغزالن تحت الشمس الحارقة، عما إذا كان أخوه ال يصبر على الكمين ل
  .والمورد قريب، فيستعين بالحمير
*     *     *  
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رويداً تعود عبد اللطيف أن يغفر لشقيقه، أو لنفسه، وهو ينتسب إلى 
ورويداً تعلق الليوتنانت به، . الليوتنانت تحسين شداد، ما بين قشلة الوعر وتدمر
كانت الشكوى منه تصل . وواصطفاه من بين الملمومين حوله، وجلّهم من البد

إلى الليوتنانت، فيعنفه أمام اآلخرين، ثم ينفرد به طويالً، يدعوه إليه بعد أن 
يطرده، يهون عليه ما يعيره به العساكر من صلبية، يأمره بالجلوس ويلعن أحداً، 
 فيقعي عبد اللطيف على ذيله، يرفع رأسه ويخفضه، يرجف أذنيه ويتشمم حذاء

ب أنفاسه والليوتنانت يضحك، يذكره بما نسي من نافع، فيتلبسه وتراباً، تضطر
جني أو نافع، يتوعد ابن الفطيم واألمير دشاش وفياض العقدة والحكومة، يلعن 
الليوتنانت بيت الصوان، ويثني على عبد اللطيف الذي هداه اهللا بعد ضالل، يجزم 

ون دليله األول في هذه يوكل إليه أن يك. له بالنسب الصلبي كما بالنسب الفالحي
هكذا يفعل : القفار، فيدني عبد اللطيف أو نافع أو الجني أنفاً من التراب أو الرمل

  :ويضحك تحسين شداد قائالً. الصلبي، ومن الرائحة يسمي الموقع
صحيح؟ تعلّم أال .  لكنك تثرثر يا عبد اللطيف، والصلبي يحفظ لسانه-

 صلبي بين هذه العشائر، يأتيني كم حاولت أن يكون لي. تتكلم إال لي
ما . أنت من ينفع جاسوساً ومرشداً! بأسرارها أو يتقدمني في ليالي الضباب

علّمك ذلك الراهب كيف يكون الجاسوس أو المرشد؟ هل كنت تنقل إليه 
  األخبار أو تتقدمه هو اآلخر؟

ولم يكن تحسين ينتظر منه . لم يكن عبد اللطيف قادراً على أن يجيب
كان يصمت أحياناً، لتتوه عيناه خلف السنين التي تنقضي، وهو يضرب . جواباً

يمتلئ صدره برائحة . في البادية، من زمن األتراك واالنكليز إلى زمن الفرنسيين
. يتشقق حلقه قبل أن يبتل بقطرة ماء. العرق والعفونة ودخان الروث المشتعل

.  كل خيمة وكراً لخلدتغدو. ينطوي على البقع الداكنة وعلى المدى األصفر
. يمتطي األطفال الحمالن كما يمتطي الكبار األكباش، ويعبثون بأذناب الحمير

يتقافزون كما تقافزت في الليالي والنهارات أمامه ونافع قطعان الغزالن والنعام، 
وتنبق في . هاربة منه أو من العيون الصفراء للذئاب، والعواء المقلوب للثعالب

وي نافع، ألوان األعشاب السامة والشافية، فيتدافع الصلبي أحشائه، حيث ينط
وتتمازج ألوان األعشاب . األصيل ليجترح منها الدواء الذي يالعب به البدو
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بأصناف الحشرات واألزهار، فيعطس عبد اللطيف، ويمعس بوطه ما تحته، 
 وتجفل اإلبل التي ترعى والخيل السارحة، ويقود هو كل شيء، سوى نفسه، نحو

ويترحم على . ويلوح له صبيان الشيخ غثوان، وتصهل الخيل بال سروج. المسيل
ثم يأنس إليهم حيناً، فينقضي . الشيخ مجالد، متوعداً البدو حتى لو ارعووا

ويسقط . الربيع، ويغلي دماغه في الهجمة الوحيدة التي قادها خالل صيف قريب
. د اللطيف على ردف الجملعسكري من البدو مغشياً من الحر، فيما يتمدد عب
لكن عبد اللطيف يقفز مثل . ويخشى تحسين شداد أن يسِقط الحر له جندياً آخر

لقد اشتم : يستوي جذعه، وتدوي صرخته الوحشية. الجني الذي يؤاخي نافع
  .رائحة الخطر القريب حقاً

نزل الركب . تألألت النجوم، ودقّ الرمل، ثم تالمع مثل غبار الذهب
لكن حصان . يممت األعناق غرباً، نحو تدمر القريبة. صر في الواديالمنت

كان الوقت مساء، والقطعان قد . تحسين شداد تباطأ وقد أطربه الثغاء والنهيق
انقاد الركب للحصان، . عادت لتوها إلى الخيام الصلبية التي استهوت الضابط

طريق للضيوف شقت النسوة ال. وصفق الصلبيون أمام خيمة الشيخ السوداء
  .بين الصبيان، وهلل الشيخ

تناولوا العشاء، وأقبلوا على . كل شيء بدا كأنما أعد الستقبال الهجانة
 ةررسمت الخيزرانة الدائ. رفع عبد اللطيف خيزرانته في وسط الحشد. العرس

تقدم آخرون ينقرون على الطبل، وتوسطوا . التي تقدم إليها الشبان والشابات
أمطرت الصبايا عيني عبد .  األساور في األيدي المصفقةخشخشت. الحلقة

انفلتت فتاة ثم أخرى، . تلون الحنّاء، وصار مثل النحاس. اللطيف بشعورهن
. تطايرت الضفائر، وتراقصت األجساد الخيزرانية. ولحق بهما شاب ثم آخر

دنا الشاب من وجنة الفتاة األقرب إلى صدره، فتلمظ عبد اللطيف، كما تلمظ 
فرتْ الفتاة غنجة، ثم فرتْ هلعة، ثم . حسين شداد في يقظته أو في حلمهت

وومضت عينا عبد . فرتْ متحدية، ثم نقرت شفتا الشاب وجنتيها، فاختفت
اللطيف، فإذا بفتاة أطول وأنحف، ترجف رأسها وردفيها وساعديها وفخذيها، 

  .اءالعش: وتعجزه كما تعجز الشاب الذي راقصها، حتى أعلن الشيخ
*     *     *  
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من بعد بات عبد اللطيف ال يرضى أن يخرج في أية مهمة إال وحيداً، 
وسر ما يهمزه، فينهب كل ليلة البادية، علّه يظفر . بال سالح، وبال ما يركب

  .بتوأم الروح
ما كاد وادي الرمل يلوح حتى طلع نافع من إهاب عبد اللطيف الذي 

  :ضبطهما تحسين شداد، وركلهما سائالًانسفحت عيناه على شقرة الرمل، و
   هل رأيت حقاً رمالً أسود أو أحمر كما كنت تكذب علينا؟-

  :قال عبد اللطيف
  .أنا ال أكذب يا سيدي.  مع نافع رأيت كل شيء-

  :ضحك تحسين وركل ثانية سائالً
   إذا كنت ال تكذب فكيف يكون للصوان رمل؟-

  :قال عبد اللطيف
  .نافع أدرى.  نافع يعرف-

وكما في البادية، كذلك ها هنا، في الخيمة، اآلن أو في وقت مضى، بعيد 
يحرك : جداً وقريب جداً، طفق يتباهى أمام نفسه وأمام الهجانة والليوتنانت نفسه

يشير إلى كومة من . أصابعه لتحفر قليالً، لكن الماء ال يخرج كما يدعي
ال بئر دارساً وال .  في الباديةاألنقاض الصغيرة، لكنه ليس البئر الذي رأى يوماً

جديداً، بل خبرة تخضخض فيها قدما نافع، كما تخضخض قوائم القطيع في بقايا 
ثم يحبسه ونافعاً الثلج في طية من طيات البادية عشرة أيام، . الماء اللزج العكر

وإذْ يبعثان من جديد، يحزم نافع . وينفق ونافع مثل أي بعير أو كبش أو طفل
 فحمص قريبة، وفياض العقدة أقرب، ويعترك الشقيقان حتى يصرع أمره،

أحدهما اآلخر، ثم يفترقان، ثم يجتمعان، بين يدي عجوز يجتمعان، ويمأل 
العجوز الطاسة بالماء، يحدق فيها عبد اللطيف كما يحدق العجوز، لكن بصره 

يها ليس أعمى كما يقول نافع، ولم تجل الطاسة له شيئاً، لم تكشف سراً، وما ف
ليس فيها مارد يعضد نافع وقت الشدة، بل وجه عبد اللطيف الذي . بدم، بل ماء

لماذا إذن يصدق نافع ويندفع إلى القتل، باألمس فياض العقدة، واليوم . يضحك
  األمير دشاش، وغداً نفسه أو نجوم نفسها؟
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ة، إن هو اآلن إال هذه األنقاض التافه. ما بقي لعبد اللطيف ما يتباهى به
لكن القطيع يتدلل على . وال ينشد غير مقالع يجمع به قطيع األغنام أو الهجانة

الشوفان والقنديل والقبا، وعبد اللطيف بال خيزرانة يبارز بها، بال ربابة تؤنس 
الوحشة المريعة، والغدر يزكم رائحته، فيتلفت حوله، يحذر األنقاض 

، ويصرع من كان هو والشمس، يلوب على اآلفاق، يصرع توأمه من جديد
  .نفسه قبل هذا الصباح

*     *     *  
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تباطأ الشتاء على الشام، أشبه بخطى الشيخ زين، وهو يقترب من باب 
النادي، كاتماً غبطته، وفي سمعه تختلط ضحكات المندوب، والمسيو فرنان، وتلك 

ى لو أن العيون المطمئنة الودودة التي تالحقه، فيتعفف عن النظر حوله، ويتمن
  .السيارة وقفت ها هنا، على طرف السجادة التي حجز الباب مداها البديع الوثير

أغمض عينيه . تقدم السائق مدارياً هبات الهواء البارد المغبرة، ومتأففاً
التفت مستحثاً السائق العجوز، . هنيهة اللغطُ القادم من صوب رئاسة األركان

ها هنا سوف يشيد مبنى البرلمان، : لمقابلةمسترقاً النظر من الرقعة الخاوية ا
على أطالل سينما جناق قلعة، على الرغم من أن عمر حكومته المؤقتة قد 

  :وبغتةً حشرج صوت يدعوه. يكون قصيراً
  . تفضلوا سيدنا-

كانت شفتا السائق ترتعشان مثل يديه، وهو يخاتل قبضة الباب، مغالباً 
لدور الذي أعجزه، على الرغم من مالزمته انحناءة كتفيه، جاهداً في أن يمثل ا

 كما أقرت عينا -كان الرجل ينوء حقاً . للشيخ زين منذ سنين في سدة القضاء
 تحت وطأة الطقوس المعقدة والمبهظة التي لقنوه إياها، أو التي -الشيخ زين 

وربما كان، وهو يخطئ . افترضها لنفسه، منذ انتقل الشيخ إلى سدة الرئاسة
. لباب على الشيخ، يتقرى ما تبدل من عادات سيده خالل أيام معدودةإغالق ا

ولم يتخفف مما يربكه حتى أسلست له السيارة، وانطلقت الهوينى، فيما عينا 
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 أن ذلك البرلمان - للمرة األولى -الشيخ زين تهربان مما خلّفتا، وقد فطنتا 
ة األركان الفرنسية الذي سينهض بفضله، لن يساوي شيئاً، ما دامت قبالته رئاس

  ! جيش الشرق، كما يسمونها بجالل-أو القيادة العامة السورية الجنوبية 
زم شفتيه . لغط آخر أعلى وأشرس مما سمع للتو، أخذ يدوم في صدره

وأصاخ، وأنكر أنه يتطامن، إذ أبرقت ضحكة المندوب أو المسيو فرنان، 
رئيس الذي قطن هذا المكان تمتم مترحماً على ال. والسيارة تتجاوز النادي

وتبسم ألن . يوماً، وعلى الباشا شكيم الذي جعله من بعد مقراً لناديه العتيد
الرجلين ال زاال من األحياء، ولوح ألصدقائه الفرنسيين الكثر الذين جعلوا 

وتسللت أصابعه إلى طرف عمامته . المكان باألمس القريب نادياً للضباط
  .على صدر الجبةاألدنى مداعبة، ثم مسحت 

تلوت البنصر متلذذة بأسر الخاتم . سرى الدفء في األصابع اللدنة
الفضي، سوى أن لغطاً جديداً داهم من اليسار، وتكوكأت الرؤوس الشابة أمام 

التفت يميناً، وإذا . سينما األمبير، مفسحة للسيارة أو متحدية أو ممازحة
تم مترحماً على الخسته خاته تم. بالمستشفى العسكري يهجم على رأس السائق

وعلى والده العليل، وخيل إليه أن رأس السائق تنتظر أن يقرعها على اختيار 
لكن ضحكة المندوب والمسيو . العبور من هنا، أو على إيقاف السيارة هناك

فرنان أبرقت، أعرض وأنقى، من اليمين ومن اليسار، فتعجل السائق الذي 
  :رة تتباطأحشرج صوته بعد قليل، والسيا

  . األرض بلل يا سيدي-
  . والرينو خفيفة، ال تركز مثل الدودج-

قال الشيخ زين موبخاً وساخراً، وهو يقلد السائق الذي دأب على أن 
  .يردد ذلك، منذ فارق سيارة القضاء إلى سيارة الرئاسة

إال أن جمهرة كبيرة الحت غير . ابتسم السائق مقدراً أن سيده يبتسم
توقفت السيارة، وأكب السائق متفحصاً، ثم قال قبل أن يرخي . جةبعيدة، مهتا

  :ظهره، والشيخ زين واهم
  .الناس في معركة. لو نبدل الطريق.  سيدي ال شيء يا-

*     *     *  
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مثل الزعماء جميعاً، وكثيرين سواهم، فوجئ الباشا شكيم بالشيخ زين 
: اً تتالت المفاجآتوسراع. يشكل الحكومة، ويفلح بيسر بما عجز عنه هو

إلغاء األحكام العرفية، العفو العام، رفع الرقابة عن الصحف، والح قريباً 
  .الدستور الذي سوف تضعه الجمعية التأسيسية، إثر االنتخابات

الجماعة، : اآلن، على الباشا أن ينسى النادي مثل اآلخرين، ويردد معهم
فسه أو للست زهرة، أو لهشام ولن يعلل من بعد لن. التكتّل، الكتلة، التجمع

سوف ينسى أن تعويق من كان في النادي فاق تعويق . الساجي، إخفاقه
إال أن األصداء ال تبارحه، لكأنه قد آب من عين آدم للتو، مخلفاً . الفرنسيين له

 لألمير دشاش العور، والمفوض يكلفه بما ال وسع له به، وهو يسعى كي تضم
 العلويين، أو دولة الدروز، أو اسكندرون، ما دام الوزارة أياً كان من دولة

توحيد البالد لن يكون قبل قيام الحكومة وإجراء االنتخابات أو إعالن 
بيد أن المفوض ال يريد، وسليم أفندي البسمة الذي صار له رهط . الدستور

كبير في النادي ال يرضى للتوحيد بديالً، أما إحسان بك األكاشي، فمثله مثل 
، يهمس أو يجهر، يصرح أو يلمح، مطمئناً على منصبه الوزاري كثيرين
وإذْ يتلجلج الباشا يحردون جميعاً، ثم يتخلون عن مقر النادي، ليغدو . القادم

  .نادياً للضباط، وتحتبس المرارة في الحلق الجاف، فيناديهم إلى مؤتمر
اآلن سليم أفندي هو الذي ينادي إلى مؤتمر جديد، وهشام الساجي 

وفي الباشا يصطخب . سائل الباشا، كما تسائله عينا الست زهرة، عما ينويي
دماء الثوار لم تنشف، والباشا يشكل وزارة؟ هذه : صوت: المؤتمر السابق

اليوم يوم السياسة، ال يوم الرصاص، : صوت. خيانة للمنفيين وللمحكومين
يسد أذنيه، لكنهم لماذا ال يتساهل الباشا؟ والباشا . يوم العقل ال يوم الهياج

يحاصرونه مؤبنين النادي، ومنادين به زعيماً لهم مدى الحياة، فيتأبى، ويقدم 
  .على نفسه أياً منهم، وينصرف، وهم يصفقون

اآلن، لن يتأبى لو فعلوا، على الرغم مما ال يزال في الحنايا من 
ولما هللوا . الكتلة: لذلك اختار من األسماء التي قلّبوا للنادي. الغضب والعتب

  :لما اختار، عشية المؤتمر، هدر صوته
  . الكتلة هي الشعب، والشعب هو الكتلة-
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  :وهتف سليم أفندي
  . حزب واحد هو األمة بأسرها-

وفي الصباح . ولم يسهد الباشا تلك الليلة، كما كابد منذ عاد من عين آدم
تلة بكّر إلى المؤتمر، وصبر عليهم جلسة تلو الجلسة، وهم يختطون للك

الحرية للجميع، الجميع سواسية، : أهدافها، وعيناه تبرقان مثل عيونهم
وال بأس إذن من أن يسكت هشام الساجي ومن . االستقالل، توحيد سورية

ماأله، ويبقى للبنان في حدوده زمن األتراك حق تقرير المصير، فلسوف يأتي 
  .اليوم الذي يتحد فيه العرب جميعاً، ويكون لهشام ما ينشد

في اليوم الرابع واألخير انتخب المؤتمر مكتباً دائماً للكتلة، يرئسها مدى 
  :وخطب سليم أفندي عقب ذلك. الحياة

من شاء منهم أن يكون عضواً في .  ال تنسوا الزعماء المنفيين-
  .ينبغي أن نتخذ قراراً استثنائياً بذلك. المكتب، فأهالً ومرحباً

  :قال عارف بك القدحة
  . من أرسل يندد بالمؤتمر لكن منهم-

  :قال هنيدي بك
  نسيت؟.  الحكيم مأل القاهرة سباباً-

  :قال سليم أفندي
ولكن إذا لم تفعلوا ما أقول فقد يأتي يوم يشقون فيه .  ما نسيت-

. نحن بهذا نبرئ ذمتنا أمام الماضي والمستقبل. صفوف األمة الموحدة حولنا
  .نال تنسوا أنهم كانوا من قيادة المجاهدي

  :قال إحسان بك األكاشي
 وزعيم حلب المريض؟ لماذا ال يكون هو أيضاً في المكتب لو رغب؟ -

لسانه يلسعنا مثل لسان الحكيم، ال تنسوا أن أتباعه كثيرون، وحلب أقرب من 
  .القاهرة، واألقرب أولى
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  :قال سليم أفندي
من أجل ذلك أرى أن نتريث في انتخاب .  أنت محق يا إحسان بك-
  . للكتلة، دائم أو مؤقترئيس

هو انتخاب إذن، ال بيعة لي؟ ِلم يا سليم : طأطأ الباشا وأعماقه تصطخب
أفندي؟ وفي غفلة من العيون الجاحظة والصياح انسّل إلى بيته، يبلع الخيبة، 
ويتعجل لقاء الست زهرة، كي يؤكد لها أن المعركة الكبرى ثمة، في الكتلة، 

ارع الذي يطول من المؤتمر إلى البيت، وال من ومن أجل الرئاسة، ال في الش
  .أجل كرسي في البرلمان
  :قالت الست زهرة

خطر الغائب . اذهب إلى حلب.  سليم أفندي يقطع الدرب عليك عامداً-
  .أكبر من خطر الحاضر

  :قال الباشا
.  كان علي أن أذهب إليه حين عاد، أن أهنئه حين صدر العفو عنه-

؟ حتى لو صار رئيساً، فكم سيطول به ذلك؟ هو على من منا لم يقصر بحقه
  .ال خطر منه. أنت تبالغين. فراش الموت

  :قالت الست زهرة
أنت تعرف كيف تزيحه من الدرب .  قبل أن يسبقوك إليه، اسبقهم-

  كيف تكون الزعامة لواحد من حلب، أياً كان؟. وهو راض
ن هذا الذي على مضض أطاعها، وتوجه إلى حلب متطامناً، يفكر في أ

تريد الست زهرة أن يزيحه من الدرب، أولى بالزعامة، ما دام قد قاد الثورة 
ولوال أنه ذو شأن أكبر، لما حكمت عليه فرنسا باإلعدام، ولما . في الشمال

لكن خطره قد يكون . ألجأته بريطانيا، أو أفسح له الملك في بغداد إلى جواره
و من دون اآلخرين الذين حكمت أهون، ما دامت فرنسا قد اختصته بالعف

  .اإلعدام، ولم يشملهم العفو: عليهم بمثل ما حكمت عليه
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ولما أطرق بين يدي الزعيم الضاوي صدق هواجسه، ولم يصدق أذنيه 
اللتين أرهفتا للصوت الرخيم يصف الذين تفرجوا على حرائق الوطن، أو 

انطفأت، اندفعوا إلى مألوا جيوبهم بفضلها، أو الذين اكتووا بها، حتى إذا، 
  .المائدة الفرنسية اللئيمة

كان الباشا يتعرق، وهو يخشى أن يعدد الزعيم الحلبي المريض من 
  :ولعل ذلك ما جرأه على أن يقاطع مناشداً. عنى

أمسكها . أمد اهللا في عمرك، وعافاك. هي لك ما عشت.  أمسك الدفّة-
  .حتى ال تغرق السفينة

  :لنفس األخيرقال الزعيم كأنه يلفظ ا
الذين على هذه .  إذا غرقت وحدها أهون من أن تغرق سورية معها-

السفينة يا باشا مثل عجول ميماس، على رأي الدروز، كل واحد شوره من 
هم . ال تزعل. زعماء؟ يا حسرة. كل واحد برأس: الكتلة مثل الفجل. ذيله

واحد . تجاقمهواحد أقرع ال تناقمه، وواحد أقرع ال : وغيرهم من الزعماء
واحد يلهي الحمار عن عليقه، . إيده طويلة، وواحد أرذل من مرسة مصوبنة

فيهم من ليس غير صرماية حلبية، وفيهم ابن . وواحد أنجس من فأر الحبس
: حرام، ال بينام وال بيترك حدا ينام، وما فيهم إال من تقول له تيس، يقول لك

وأنا وأنت يا باشا .  كل حالهم مساكين على. كلهم ترباية أرملة. احلبه
حتى من خبز السياسية وعجنها، . شعبنا كله مساكين، ونحن نتعلم به. مساكين

. وأظنك تعد نفسك، كما أعد نفسي، من الذين خبزوا وعجنوا، مثل المسكين
ومن زمن األتراك إلى زمن الفرنسيين يا باشا، كلنا تعلمنا البيطرة بحمير 

  . القرعان، وما زلنا في أبجد هوزاألكراد، والحالقة برؤوس
*     *     *  

ومتطامناً عاد الباشا، يفكر في أن الزعيم الذي قاد ثورة في 
الجنوب، بل في سورية كلها، أولى بالزعامة، لوال أنه درزي، كما سوف 
تقول الست زهرة، فيكرر عليها ما قاله متأسياً، وهي تستنكر الزعامة 
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تذكرين؟ فالن عراقي، وفالن . قبل عشر سنينكذلك بدأ الموال : لحلبي
: فلسطيني، وعالّن حجازي، ماذا يفعلون في بالطنا؟ اآلن صرنا نقول

فالن من الميدان، وعالّن من : فالن حلبي، وفالن درزي، وبكرة نقول
هكذا تغرق السفينة يا زهرة، فلمن تكون : وعزم على أن يضيف. ساروجة

  الزعامة؟ وعلى من؟
ها تبتهج لعزوف الزعيم الحلبي، وتحثه على زيارة الحكيم لكنه حين رآ
  :في القاهرة، قال

 الحكيم يا زهرة قاد الثورة هنا في المدينة، وشارك في قيادتها هناك، -
يوم واجه . المشنقة الفرنسية تنتظره: مثله مثل الزعيم الدرزي. في الجنوب

واحد في : واليوم. ةمع غيره الموت كنّا نتدفأ، أنت وأنا، حول هذه المدفأ
باهللا عليك . القاهرة، وواحد في وادي السرحان، ونحن نرسم لتخلو لنا الدرب

  من األولى بالزعامة؟: قولي
  :نظرت الست زهرة إليه، وقالت

هذا . قد ال تعود الفرصة إال بعد سنين، إذا ما عادت.  ال تبال يا باشا-
  ؟نسيت. كالم أختك وزوجها يوم ضيعت رئاسة الحكومة

كان لهب المدفأة يزداد زرقة وغواية، فالتفت عنها إليه، يتأمل األطياف 
النقية التي أخذت تتراقص وتختفي، زعيماً تلو الزعيم، كأنما تعانقه أو تبايعه، 
ثم تخلد آمنة، وهو يسترخي في الكنبة، متنعماً مثل قطة كوثر بالدفء 

شب مصفراً، وتقطّع إال أن الست زهرة غادرت الغرفة، واللهب . والسكينة
فجأة، فدعك الباشا جفنيه، وتمطّى متأوهاً، يرجو أن تصبر عليه الست زهرة 
. أو الست لميعة أو المستر بيجيت أو كل الذين ينشدون له الزعامة والرئاسة

وماءت القطة وهي تدنو منه، فدعتها أصابعه إلى حرجه، وعيناه تسأالنها عما 
  إذا كان على حق؟

تدارت فجأة، وقفزت إلى الكنبة الفارغة المقابلة، تتأمله لكن القطة اس
  .زاهدة

*     *     *  
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. حلق حسين فندي شعره بالموس، وأطلق لحيته، عندما صدر العفو

وألن اهللا قبل النذر، وأعاده إلى الجبل سالماً، توجه إلى عين الزمان، مخرساً 
  :برالشوق إلى أهله وصلخد، مردداً في سره بحرقة أك

ــكِ  ــدوم بطاري ــم ال ــا دار داي   ي
  

       يا دار بالهواديس نمت أشوفك وإن  
  

ومثل أي من المشايخ أو األجاويد، صام وصلّى . كان الصوم في أوله
في المزار األيام العشرة، وبات مع العابرين الذين تضيق بهم الحجرة 

طوعات من المالصقة للمزار في مثل هذه األيام، وتنوء بخدمتهم النسوة المت
  .البيوت المجاورة

كان . كل يوم كان يتلمس ذقنه مراراً، يحكها، يتعجلها، ويشتهي المرآة
يتلمس جلدة رأسه، يتحدى ضحك عزيز اللباد، يغبط من جديد حمادي 
الحسون على العفو الخاص الذي حظي به قبلهم جميعاً، يعد جلدة الرأس 

حوله في النهار، يراهن من بحالقة جديدة عشية العيد، ويسبح بعيداً عمن 
جديد على حظّ أكبر عما قريب، يصلي واقفاً، يصلي جالساً، ال يزيد على 
اللقمتين في الصباح، ومثلهما في الغداء أو العشاء، يلجم عينيه عن النظر 
. إلى النساء، يلجم أذنيه أيضاً عن أصواتهن، كي يكون صيامه أنقى وأكمل

 بين المتربعين، يتلقف الموعظة، ويتوحد وحين تمتلئ الحجرة مساء، يتربع
ويطلق صوته خلف المنشدين، . يزداد زهداً ويذوب وجداً. بصوت الشيخ

مهلالً للسادة القادمين من الشرق، من خلف السد، فوق خيولهم المطهمة، 
يلوحون براياتهم الخمس ورماحهم السمهرية وسيوفهم الشرقية، يطهرون 

  .األرض، ويمألونها رحمة
ة األضحى رأت عيناه ألول مرة المناديل البيضاء التي يرفرفها صبيح

الهواء فوق رؤوس النساء، وتراقصت رسوم البسط التي تغطي أرض المزار، 
فوق المناديل، فتبسم، واندفع يطوي الفراش الذي كان الشيخ يتوسطه كل عشية، 

  .ركاًولملم نتف الشموع من حول الضريح، ثم تمسح بالكساء، وغادر مبا
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بدت األحجار السود تضحك لخيوط الشمس المذهبة، هناك، على جدران 
البيوت، وهنا بين قدميه، وهو يخبط فوقها بحذائه المهترئ الذي لم يبدله منذ 

ولما اقترب من السويداء أجفلته أصوات المفرقعات . سنته األولى في الرقة
ن، فاعترضهما المبكرة، وطلع عليه من طرف الزقاق األول طفالن يجريا

معابثاً، وابتهج لثوبيهما الجديدين، وللكيسين الطويلين الفارغين اللذين يحمالن، 
تحلّب ريقه، فيما ابتعد الطفالن، وهو . وحثهما على أن يمآلهما بالسكاكر فقط

يرمق المنسف النحاسي المزين بصحون الزبيب والقضامة والملبس، متوسطاً 
ون حوله، وأمهم تردعهم، وتردع عيني حسين المضافة، وأوالد شقيقه يتقافز

الذي كان شاباً، فالمنسف لبماهاة الضيوف، والجرايات التي يحملها األولالد 
ينبغي أن تعود مألى كل يوم، كي يعوض المنسف ما يفقده، أما حسين وأمه 
وأخوه وامرأة أخيه وأوالدها، فليس لهم سوى اللحم المقدد، ما دام العيد قد حّل 

لشتاء، والجدب يتفاقم سنة بعد سنة، وليس من ذبيحة، كما في السنة التي في ا
  .سبقت، ولو عير األقارب والجيران

تلفت حسين متسائالً عن األفواج التي . انفرج الزقاق عن الساحة الخالية
تأخرت، ليتقدم فوج أسرته إلى البيوت التي فجعت بعد العيد الماضي، لكن 

، كي يتزعم عائلة فندي، ويعوض بضجيجه ضآلة قدمه تراجعت مفسحة لعمه
ووقعت عيناه في الطرف الجنوبي على القلعة، وعلى مصفحة . فوجها

فرنسية، وفجوات معتمة في الجدار الشاهق، وكومة من األحجار على يمين 
المصفحة، حيث ظهر ثالثة من العساكر الفرنسيين، فأدرك أنه ال يزال في 

، وتراجعت عيناه كسيرتين، إذْ تالعبت هبة الهواء السويداء، وأن صلخد بعيدة
الالسعة بالعلم الفرنسي، وخيل إليه أن طيات العلم تنفرد، لتغطي زرقة 

  .العلم الدرزي: السماء، وتبلع العلم اآلخر الذي سماه أحدهم بحياد
*     *     *  

ترحم على أمه، !  بوجه الحزينة سكّرت المدينة:صاحت به صلخد
ل شقيقه طويالً، قبل أن يناه بال دموع نحو الجنوب، حيث ترحوانساحت ع
  .ربد، كما روت شقيقتهيحطّ في إ
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تلتهم . كانت صلخد تنقل المناسف إلى المضافات، وتتوزع بينها
البرغل واللحم بحبور، وجهالها قد تكاثروا، يدخنون ويتطاووسون ببناطيلهم، 

داً النذر والدعاء هللا، يصلي  إليها، مجد حسينيلوون عن الخلوة التي أسرع
حتى ينوس، ال يكاد يغادر الخلوة إال في الظهيرة إلى بيت صهره، قرب 
األعمدة السوداء، يبتلع بعسر لقمتين، يتأمل صامتاً القنطرة والخشب 
والدفوف التي تغطي البيت، وقد انبهمت زخارفها، تجوس عيناه في الموقد، 

تغروروق العينان جراء دخان مضى أو يستعد مثل الموقد لأليام القادمة، 
وحسين يحترق مثل القصل أو الجلّة أو البعر، تكشط رموشه . دخان آت

الكسح عن جدران الكهوف النائية، يلم مع من كان البيت يضج بهم الزبارة 
والشيح، يصم عن نوح أخته عليه وعليهم، ينتزع اعتراف الشيوخ به في 

الشغل، بال مجيب، حتى وصل هزاع صمت، وصهره يناديه إلى الصبر و
  .نصر، عصر أول يوم مشمس تال

كان حسين قد أطال المكث ذلك النهار في الخلوة، فأتته أخته بالغداء 
شكت المرأة بلواها بمن . ولما وصل هزاع، كانت تتأهب لتفقّد شقيقها. إليها

تبقى من ذويها في إربد وفي الخلوة، فأسرع هزاع، يدفعه بكاء المرأة 
لكن حسين اجتذبه إلى . ازرقاق شفاه أطفالها، وما خيل إليه أنه صفير صلخدو

من . ومن الرقة زاحم الشبحين المتربعين كثيرون. رهبة الخلوة وعتمتها
ولما انصرف حسين للصالة تكور هزاع . القامشلي أيضاً، ومن سجن حلب

عواء في الزاوية، يداري العواء الذي تفجرت به الريح فجأة، كأنما هو 
الكالب التي كانت تقتحم عليه كل صباح باب الزنزانة، فتنهشه وينهشها، حتى 
أتم حسين صالته، وأتم هزاع شهره العاشر في سجن القلعة، وبال المستنطق 

  .الفرنسي في حلقه
أقسم هزاع على أنه أصاب . شتم حسين فرنسا، وكذّب هزاع

اً عشرات الكالب بالكَلَب، وأنه كان قادراً على أ ن يصرع كل صباح كلب
وحارساً، إلى أن يظهر المهدي، لوال أن المستنطق بال، فذبل السجين 

  .المحكوم عليه باإلعدام
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تذرع هزاع . شتم حسين جيش الشرق، والم هزاع على تطوعه فيه
بالبارودة التي عزت، والثورة، ورأى نفسه في الخلوة أسيراً، كأن الفرنسيين 

عون منه البارودة التي اشترى من طه اليتيم، بشهادة يظفرون به اآلن، ينتز
. فر من الخلوة كما فر من األسر. حسين نفسه، ويقتادونه إلى سجن درعا

ماذا يساوي الثائر بال بارودة؟ دار حول نفسه، وحسين : لحق به حسين مقرعاً
أسرع هزاع إلى جيش . ينأى ويقترب، كما كان الثوار في أيامهم األخيرة

تطوع، وفر بالبارودة، لكن حسين كان قد أقعى، . ق قبل أن تحّل الهزيمةالشر
. خبأ البارودة في خلوة أخرى. حام هزاع حول شهبا. والهزيمة قد وقعت

حاول أن يبدل جلده ليعيش، غير أن الخلوة أو البارودة أو فرنسياً أو واشياً 
أن المحكمة قد ضبطه، وقاده إلى المحكمة العسكرية، وتهدلت رقبة حسين، ك

  !نفذت اإلعدام
تشامخ هزاع في سجن القلعة عشرة شهور، فبال المستنطق، خفضت 
المحكمة حكمها إلى األشغال الشاقة المؤبدة لسبب ما، وهزاع على شفير 

تململ حسين كما ظل هزاع يتململ، حتى قذفت به المحكمة نفسها، أو . الموت
هزاع مشى قليالً، وهما نهض حسين، ومع . محكمة سواها، إلى المنفى

صامتان، تحركهما أو تزجرهما البنادق، وتقلّهما السيارة من الشام إلى حلب، ثم 
بال هزاع، وعاد . تفرق بينهما، كلٌّ إلى منفى، أو ناحية من الخالء العاصف

. عادت العافية إلى حسين كما عادت إلى سري أبو الخير. إلى حسين معافى
دخل حسين، وود هزاع أن يدخل، لكن .  نحو الخلوةمشى الصديقان معاً قليالً

توقف أمام باب الخلوة ليلقي السالم، . فرنسا قذفته من القامشلي إلى سجن حلب
وهو يدخل إلى السجن، أو يخرج منه، على الشيخ خالد سفلو ومديح الجقلة 

  :هلّال معاً للعفو، وغنى هزاع. خرج حسين إليه معانقاً. ووليف كيروز
  يل وبوجهي بنات نعشسريت بل

  ْلـوالهم بقلبي بنى ت                          
  هذول البيض يا محمد والبنات الغوى

                          اـوني قفـ وانطولّن  
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جره حسين إلى الداخل، وأجلسه على جلد معزاة، وهو يقرعه على 
  :سسأل هزاع واجفاً من ذبالة الفانو. الغناء وطبع الجهال

   على ماذا نويت يا أخي؟-
  :قال حسين

  ما أدركت؟ وأنت؟.  على ما ترى-
أخشى أن أضطر إلى رعي . الحرية بال شغل مثل الحبس.  حائر-
رجع إلى : قلت. وفي الطريق فكرت بك. لذلك تركت شهبا هذا اليوم. الجمال

  .امش يا هزاع إلى صلخد. أهله مثلي
الجبل مصيفك والبادية : لبدووتصير مثل ا! رعي الجمال؟:  قلت لي-
  .هذا أفضل لك. ارع عند الفالحين، هنا أو في حوران! مشتاك؟
ما كانت السكّة كافية .  الجمال عند الفالحين وعند البدو أيامها تولي-

والجمال كما تعرف، عيشته كلها مثل عيشتنا أيام . حتى جاءت السيارات
تحمي جمالك إذا كانت ترعى، عليك أن . في كل ليلة يمكن أن يموت: الثورة

  عندك شغل أفضل؟. أو إذا كنت تنقل عليها الهواء من هنا إلى بصرى
  :قال حسين

أما شكواك؟ ماذا تركت .  حيرتك قرأتها في وجهك قبل أن تنطق بها-
  لمثلي، ال فوقه وال تحته؟

  :تساءل هزاع
   وماذا ترك المرحوم والدك؟ أين هو؟-

  :قال حسين
أظنه كان .  غير البيت الذي ينام فيه ابن أخته الكبير المرحوم ما ترك-

  .يفتش عن عروس يوم رآني وعبس
  :زفر هزاع قائالً

  . مثلي مثلك-
  :صمت حسين قليالً، ثم قال
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. ما لنا غير ذلك البيت.  أنا ووالدي وأخي كنا مرابعين كما تعرف-
.  بيوميومنا بسنة وسنتنا. ننحشر فيه، ونحشر دوابنا في زريبة المقاطيع

أما نحن فما لنا . المرابع الغريب يؤمن له صاحب الرزق مسكنه كما تعرف
  .والدك كان من المحسودين في شهبا. فوق الربع حبة

  :تهدج صوت هزاع
 على ماذا يا حسرتي؟ على البيت الذي تركه، أم على الرجمة والنبع؟ -

 الدنيا؟ هذه أرض، تريدني أن أقاسم عليها أخي الوحيد الذي تبقى لي في
  أقضي بقية عمري في بيت المقاطيع؟

  . والباقون؟ أين راحوا؟ كنت تتباهى علينا بأسرتك الكبيرة-
واحد طفر إلى : والرجال.  البنات كل واحدة أنعم اهللا عليها، وسترها-
. واحد فار جرحه بالدود من أول الثورة، وقضى عليه، كما تعرف. فنزويال

يفلح ويزرع عند . د، ال يقوى على الحصيدالصغير األخير مصيف مثل العو
  .الناس بلقمته

   كيف كان والدك يشغّل عنده مرابعين إذن؟-
أنت ابن الجبل، تعرف .  والدي عاش على صيت والده، وتشبه به-

تقاسموه، وما بقي . ما كان لجدي ضاع بين والدي وأعمامي. كما أعرف
. الوجاهة يا حسين. كل واحد منهم يظن أنه غني ابن غني. للشاطر لقمة

ووالدي كان يستأجر أرض غيره بالربع، ويستأجر المرابعين بالربع، ويرضى 
بم يفرق عن والدك؟ أشطر؟ األغنياء يؤجرونه ألنه ابن فالن؟ كان . بالباقي

  .اكبروا ووفّروا علي المرابعين: رحمه اهللا، يقول لنا دائماً
  . وأعمامك؟ عليهم أن يقفوا معك في محنتك-
ارع الجمال، . بطّال، عمال، ال فرق: ارع البقر: الكبير منهم قال لي -
اهللا وفقه . من الرعي اشترى الفدان بعد الفدان. حظّه يقنطر الغزال. ال فرق

.  الوجاهة، وكرمى للوجاهة يضع يده اليوم بيد الفرنسيينملَسبشيخ يبيع حتى تَ
ومن الشيخ . ده ليل نهاريضرب في األرض هو وأوال. العم الثاني يده مباركة
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. نفسه، ومن فالح طفر، اشترى، حتى صار عنده أربعة فدادين، وعمر بيتين
وزع الرزق عليهم، فصارت حالتهم مثل . لكن ظهره انحنى، وأوالده عشرة

  .حالتي وحالتك، أو أردأ
  . ما لك غير أن تتبعني إذن-
   إلى أين؟-
بعني وخذ مني ما يفيدك ات.  أنت لست صغيراً، أظنك قطعت األربعين-

  .في دنياك وآخرتك، وأما الرزق، فاهللا كريم
 وكرم اهللا يقول لك أن تقاسم أختك على لقمتها؟ من تريدني أن أقاسم -

  .وهذه ما هي عبادة يا حسين. على لقمتي؟ هذا ما هو كرم اهللا
من قال لك إني سأقضي عمري .  الجم لسانك يا هزاع، واستغفر-

إنما . وأنا مستعد أن أرعى معك، مستعد ألي شغل. يههكذا؟ هو نذر أف
من عشرة . أدعوك أوالً إلى ما ال يبقى غيره، بعد أن تفنى الدنيا وما عليها

تعال يا . أيام في عين الزمان حصلت ما تموت قبل أن تحصل لمحة منه
أنت طيب، أنت لست مثل الجهال الذين تعج بهم صلخد، ويمكن شهبا . هزاع

أنا أعرفك، وأتوسم فيك الموحد العاقل، كما أتوسم بصحبتك . كلهوالجبل 
  .الخير من أول يوم جمعتنا فيه الحرب

قال حسين، وانصرف يدندن، وهزاع يستلقي، ويؤخذ بالصوت الرخيم 
الخاشع، فيؤثر الصمت، ويناوش الهم، شانه أغلب الليالي منذ عاد من حلب، 

أن يغفو كان صوت الشيخ خالد وقبل . ورأى شهبا تسد في وجهه الدروب
سفلو يندغم في صوت حسين فندي، يجودان القرآن، أو ينشدان، وهو حائر 

  .بينهما، وبين نداء غامض يِسر به السحاب لقلب مفعم
*     *     *  

رفضت صلخد أن تشغل حسين فندي وهزاع نصر، ال في الرعي وال في 
رها وجمالها، أو مخيرة حسين بين المرابعة وال في التأجير، متذرعة بقلة أبقا

التخلي عن صاحبه والشغل، أو شاكية من الشتاء وكثرة المرابعين والرعاة، 
  .وضيق األرض
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وألن هزاع كان متيقناً من أن شهبا لن تكون أكرم وال أرحم، يمما إلى 
وعلى مشارف حوران صادفا الخيام التي رضيت أن تعهد إليهما معاً . الشرق

  .، وكان العشب األخضر القصير قد غطى السهولبأحد عشر جمالً
عاد فتى صغيراً يلوح بمقالعه، يتباهى . تبسم هزاع بعد عبوس طويل

بصيده أو بما يجمع من األعشاب، يؤثر األكمات، ينقب بين الصخور عن 
وحين أخذ الحر يشتد، صار يغافل حسين . أعشاش الصقور، وعن الغدران

أو يأتي على ما تبقى في الزمزمية، والمساء ما ويرتمي عارياً في الماء، 
  .زال بعيداً

ومثلما كان حسين يعلمه ما يؤكل من األعشاب، أو ما يعلك، وما 
يؤذي، ويصبر على إفراطه في الصخب، وخطأه في تحديد موقعه من الخيام، 
أو المرواح، كلما غطت الشمس في العصاري غيمة بيضاء، كان أيضاً يعيد 

ه في خلوة صلخد، أو في الطريق منها إلى الخيام، ويزيد، عليه ما علم
  .مستعيناً على انصراف هزاع عنه أحياناً بصالة جديدة، أو دندنة طويلة

اإلمام ملهم، والصالة : قبل أن يولي الصيف تعلم هزاع أن الشهادة تعني
ر يردد وسرعان ما صا.  الطاهرين من صلبهليست سوى واليته ووالية األئمة

ومثلما كان يحتال . سره ما استطاع أن يحفظ، مستغفراً عما نسي أو بدلفي 
على نفسه التي تزداد عزوفاً، يزين لها األيام القادمة، ما دام يزكّي حقاً، إذ 
يطهرها بمواالة اإلمام وصلبه وبمعاداة أعدائه، وال يؤثرها على حسين، كما لم 

يصوم حقاً، إذْ يستزيد من يؤثرها على أخ موحد أو أي غريب، أو ما دام 
وكان كلما ضاق صدره يلعن . صحبة حسين كل يوم ما يصونه من الجهل

المرتدين، وخياالت ما فعلوا تحاصره، فيسيل لعابه لما أباحوا، وتتأجج شهوته 
إلى وادي التيم أو أي منحدر قريب، يفور بمن تخففوا مما يشغل الشيخ سفلو 

 له الوادي الفائر بالنساء، أو المنحدر من وضوء أو ركوع أو سجود، ويبدو
لكنه ال يلبث أن يجفل، . الفائر باألعشاب، أغوى وأروع من ماخور القامشلي

فيحمد اهللا على أنه لم يخطئ غير مرة، ويشفق على نفسه من حرمانها، أو من 
أن ترتد ولو لحين، حتى ترتوي، ثم تؤوب إلى حسين، أقوى، تجدد العهد له أو 

لن يحكم : ن، وتهدر ملء الفضاء، كما يهدر الموحد، ال المرتدلولي الزما
 ٣ م–التيجان 
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وصاحب الشأن في الفضاء كله، ال في . لن يحكم المنافقون. المشركون أحداً
  .الجبل وحده، لن يكون إال من الموحدين المخلّدين

. غير أن الخيام كانت قد أخذت تتطلع إلى الشرق لهفى للشتاء وللبادية
كان أشبه بمن يتّقي . فه، متوجساً من نأي آخر عن الجبلوبدأ هزاع يتطلع خل

  :ولما تجرأ على أن يكاشف حسين بهواجسه، عنّفه، وصاح به. نفياً جديداً
  .ما كنت هكذا.  حوصلتك ضيقة-

صمت هزاع، وقد خيل إليه أن حسين يفكر مثله في الرجوع، وتشاغل 
  :ربقياس ظله، وبالنظر في الغيوم المتناثرة، ثم همس بحذ

ال تعرف كيف تغافلك السماء، ويهجم .  الرعي هنا ما عاد بأمان-
  .عليك السيل، من اليمين أم من اليسار

 يصلي، فابتعد، وعزمه يصح على أالّ هوخمن هزاع أن. لم يرد حسين
يرافق الخيام إلى مشتاها، حتى لو افترق عن صاحبه، وضاعت عليه أجرة 

 وكانت - ويكبر كلما ألمح إليه بذلك وألن غضب حسين بات يتكرر. الرعي
 أعلن عزمه على الرجوع وحيداً، وناما على خصام، - خيام كثيرة قد قوضت 

وفي الصباح يمم هزاع شماالً، يهزج، . بعد أن ذكر حسين المرتدين مراراً
كأنه في جيش هاجم من الجنوب، يبتغي الشام، سوى أنه كان وحيداً، يتلفّت 

ذي صلب وجهه على البادية، كأنما اشتاق إلى منفاه كل حين إلى حسين ال
  .على تخومها األخرى

ولما اختفى حسين والجمال والخيام، اضطرب هزاع، كأن البنادق 
تفرق بينهما قسراً، وتسوق، كالً إلى منفى، فتثاقل مشيه، وقد خيل إليه أن 
الطريق لن تمضي إلى الجبل، بل سوف تعود به من جديد إلى القامشلي 

لتي البد أن يكون سري أبو الخير قد ودعها، لذلك سوف تنقطع الطريق في ا
ولكن وليف كيروز أو مديح الجقلة أو الشيخ خالد سفلو ما . سجن حلب

 إذن أن يداري الشمس أو الغبار، أو أن يدعك  هزاععادوا ثمة، فما ينفع
  عينيه اللتين اخضلّتا بدمع محرور؟

*     *     *  
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وبعد دهر من حبِسِه جاء وليف كيروز، ثم . مديح الجقلةأولهم كان 

  .خرج، ثم عاد، وبعد دهر آخر جاء هزاع نصر، فالشيخ خالد سفلو
ولما أعلن . في المرة األولى أمضى وليف بصحبة مديح ثالثة أسابيع
  :السجان اإلفراج عنه، قهقه مديح بمرارة وخاطبه، والسجان يتعجل

من يحاول قتل آغا واحد، حتى لو كان  رأيت يا صاحبي؟ جريمة -
أضرط األغوات، هي أكبر من جريمة من يحاول قتل كل الظالمين على وجه 

أنت تخرج بعد ثالثة أسابيع، وأنا أمامي أربع سنين، بعد كل ما . األرض
  صدقتني اآلن؟ ! مضى

اندفع وليف . كان األستاذ فخري القجي في انتظار وليف، خارج السجن
أكد األستاذ فخري اإلفراج، وفي . وهو يتلفت خلفاً. لعريضإلى حضنه ا

  :الطريق أكد أنه لم يبت ليلة في السجن، وقال
كان نهاراً .  اقتادوني إلى االستخبارات، ربما قبل أن يداهموا المصبنة-

وفي المساء أعادوني معززاً مكرماً . أظنه أقسى نهار عشته. قاسياً يا وليف
قريباً إن شاء . ما باركت لي يا وليف؟ صرت أباً... أةإلى البيت، وكانت المر
  .العزوبية حلوة، لكن الولد أحلى. ال تتأخر مثلي. اهللا أبارك لك بعروس

كان صوت األستاذ فخري ينأى عن وليف، على الرغم من أنهما 
. يجلسان جنباً إلى جنب، في العربة التي أقلتهما من أمام السجن إلى المصبنة

وة األستاذ المتأخرة، وللنجاة من الضيم الذي القى هو في فرح وليف ألب
إال أنه أخذ يرتجف، وصوت . السجن، على الرغم من صحبة مديح الجقلة

  :األستاذ يتبدل عليه
. األمل انقطع اآلن.  آخر شرارة انطفأت يا وليف، هنا كما في تركيا-

جاءت خفيفة، الحمد هللا أن الضربة . كنت أنتظر هذا، وأخشى أن ألمح إليك
أنا ما . والمصبنة تنتظرك. نستطيع أن ننهض منها، ونعيش كما يعيش الناس

  .ما بقي لنا شغل غيرها. عدت أغيب عنها
  :عاد إلى وليف الخوف الذي تلبسه أمام المحقق األول، وتساءل
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   كيف ما عاد لنا شغل غيرها يا أستاذ؟-
  :قال األستاذ متأسياً

  .دنا برأسه المهم اآلن أن ينجو واح-
سقط وليف في هوة أعمق مما أسقطه فيها الكرباج أول مرة، وأكبر 

وفي ذلك القاع تكوم كما يتكوم اآلن في غرفته، يحاصره صوت . وحشة
  :األستاذ فخري، أو صوت المحققين الذين تبدلوا عليه

  . ما تركوني وتركوك إال بشرط واحد، وأنا قبلت-
  :همس وليف

   ما الشرط يا أستاذ؟-
المستشار نفسه يريد أن يعرف منك .  أن نتابع اتصالنا برفاقنا هناك-

ومني ماذا يفعل البالشفة في تركيا؟ هكذا تكون سفراتك القادمة إلى أنقرة 
  .وغيرها أهون

   ووافقته؟-
 أين ذكاء وليف كيروز؟ هل األفضل أن يموت واحدنا في السجن أم -

  ؟يدبر في كل سفرة كلمتين ترضيان المستشار
  :لمعت عينا وليف في ظلمة القاع، وكز على أسنانه

أجعله . أنا أسافر وأنا أدبر وألعن لك جد المستشار.  ما عليك يا أستاذ-
ولكن هنا، في حلب، أنت وأنا وجمعة الختيار . مسخرة لرفاقنا في كل مكان

  أين هو عزيز اللباد؟... وغيره
  :قال األستاذ هادئاً وحازماً

المستشار ليس عزيز اللباد حتى تدير رأسه كما . الم اترك هذا الك- 
مهمتك ليست سهلة إلى هذا الحد، أنت وأنا ما عاد لنا عالقة . تشتهي

عمك جمعة الختيار مريض، وبين . بغيرنا، حتى يفرجها اهللا على الجميع
ما أحلى : صاحبك عزيز هرب من غير أن يقول له أحد. يوم وآخر يولّي
  الكحل بعينك؟
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لعن األستاذ .  وليف سيجارة األستاذ التي كانت ال تكاد تنطفئافتقد
حرض األستاذ وليفاً على أن يبدل ما يؤذي . السيجارة وتباهى بانتصاره عليها

فكر وليف في ذلك خالل ما تبقى . من عاداته القديمة، وأال يهون أمام نفسه
 من الطريق، وقد ترك صوت األستاذ يضيع في صوت الحوذي أو وقع

ربما كان متعوداً على العرق أو الغناء، على . دواليب العربة أو نهيق البغل
السفر أو على صحبة األستاذ فخري والكيد للفرنسيين، ولكن ما الذي يؤذي 
في ذلك؟ ما الذي يؤذي في أن يكون متعوداً على زيارات أبيه للمصبنة أو 

 على الحكي أيضاً؟ ماذا على زياراته هو لبحسيتا، أو على القراءة أحياناً، أو
  يتبقى لوليف لو بدل ذلك كله؟ وبم سيبدله؟

*     *     *  
ما بين خروجه من السجن وعودته إليه ظل رازحاً تحت وطأة هواجسه 

. كانت المصبنه تتبدل عليه مثل األستاذ. التي ما فتئ األستاذ فخري يفجرها
ستاذ فخري أن يبتعد كان شكه يكبر في أن المستشار قد يكون اشترط على األ

بل إن األستاذ فخري قد يكون . عن الشيوعية، وأن يبعد وليف كيروز معه
كما سيوافيه . اتفق مع المستشار على أن يوافيه بأخبار البالشفة في حلب

كان . لكن وليف ما عاد قادراً على شيء. وليف كيروز بأخبارهم في تركيا
، والخواء يجوفه، فال العرق عجزه يكبر كل يوم، في المصبنة وفي الحارة

يملؤه، وال موت جمعة الختيار، والوجوه التي كان يراها بصحبة األستاذ، 
ولما أمره األستاذ . ويقدر أنها بلشفية، ما عادت تظهر في شوارع المدينة

  .بالسفر إلى أنقرة، كان قد غدا معلقاً في الفضاء، ميتاً أو حياً، سيان
ستاذ فخري يكرره، وصوته يتقافز رفض وليف األمر الذي راح األ

وكلما كان وليف يرفض، كان يحس أن أحشاءه . مهوناً أو واعداً أو مجافياً
  .تعود إليه، أو أنه يوشك على أن ينتصب على األرض من جديد

كان يتلمس عمالً . صار يتغيب عن المصبنة دون أن يستأذن كما تعود
لى الغياب، وهدده بالخصم من لكن األستاذ فخري قرعه ع. في مصبنة أخرى

  .األجر، وذكره بالعادات القديمة واإلرادة القوية التي تبدل جلد اإلنسان نفسه
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كان يطوف من منجرة . ظل وليف يتغيب، إال أنه لم يعد يقرب من مصبنة
إلى فاخورة إلى نول، يطأطئ لسخرية من يكلم، فهو بال صنعة سوى الصنعة 

ر األستاذ على من أفسده الدالل، وخصم أجر التي يهرب منها، حتى نفذ صب
  :واضطر األستاذ إلى أن يخاطبه أخيراً. األيام التي غابها، فلم يرعو وليف

. حرصت عليك كما حرصت على نفسي.  أنا خلصتك السنة الماضية-
إذا كنت . أنا ال أستطيع أن أحميك، وأنت هكذا تدير ظهرك لكالمي وتمشي

من الحزب، فالخيوط كلها بيد الفرنسيين، ال الخيط تذاكيت وأمسكت بخيط ثاٍن 
وإذا كنت تظن أنهم تركوك وتركوني كرمى لوجه اهللا، . الذي كان بيدي وحده

غيابك عن المصبنة ال يثير ريبتي وحدي، بل ريبتهم أيضاً، . فاصح يا وليف
غداً يراقبونك، وبعد غد . خاصة أنك ما زلت ترفض السفر إلى أنقرة

  . تلم إال نفسكيحبسونك، فال
  :قال وليف

ليتني أستطيع أن أغزل خيطاً، .  ليتني أستطيع أن أمسك خيطاً مما تقول-
سبب غيابي يا أستاذ . أنت نفضت يدك وارتحت. ما كنت أتعذب هكذا يا أستاذ

ما عدت قادراً على العمل عندك، وال في . أني أفتش عن عمل عند غيرك
ماذا . حرام عليك يا أستاذ. نية، خربتهاأنت قلبت حياتي مرة ثا. صنعتي كلها

جنيت، وماذا جنى غيري، في تركيا أو في حلب، حتى تعذبنا؟ المستشار ينفعك 
اتركهم يفعلوا بي ما . ما هكذا عرفتك. أكثر منا، صحيح، ولكن ما هكذا ربيتني

  .أخاف من وليف كيروز. أنا ال أخاف منهم، أنا أخاف منك. يحلو لهم
له ظل ينزف، وهو يخبط ناقماً وتائهاً، مستجدياً ومشى ينزف، ولع

  .لى مديح الجقلةإللشغل، حتى أيقظه رجال التحري من نومه، وأعادوه 
*     *     *  

  :ضحك مديح وهو يفتح ذراعيه ويصيح
من . علي أن أصدقك.  الظاهر أنك كنت على حق، وجريمتك أكبر-

يقتل الظالّم في األرض كلها؟ فكيف بمن . يقتل واحداً ليس مثل من يقتل اثنين
  .تعال يا أخي. مئة مشنقة ال تكفيك
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. كان مديح أول من فر من أوالد كامل الجقلة، لكنه لم يضرب بعيداً
قادته القرى، أو قدماه، إلى حلب، فلم يغادرها إال مرة واحدة، وقد حسب أنه 

 وصاحب. كانت في جيبه عشر ليرات ورقية، وواحدة معدنية. صار رجالً
النول الذي رباه حتى ثخن شارباه، واسودا، ال يساوي مع أنواله قرشاً بال ابن 

استأذن . لكن ما كان ينقص مديح فقط هو أن يصل ما انقطع بأهله. الجقلة
معلمه، وتوجه إلى دير عفان، ومنها قفز ملدوغاً إلى الزنبقلي، يكذب أذنيه، 

لنهر، والبد أنها قد ولدت له فأبوه ينبغي أن يكون حياً، وأمه تنتظره على ا
إال أن الزنبقلي صدته، والحارس لعن كامل . إخوة آخرين خالل هذه السنة

الجقلة، وعير مديحاً بأمه وأخوته الذين يدورون على األبواب، ولم يكن مديح 
لعن الحارس وأمه وأباه، لعن . قد دخل في عراك مع أحد قبل ذلك العصر

رس إليه، فتراجع، وهوى، وأطبق الحارس عليه، اندفع الحا. رستم آغا نفسه
لكن حالوة الروح، كما علل لوليف مراراً، جعلته ينقلب على الحارس، 

استغاث الحارس، وهو يقسم، مبرئاً ذمته . وانغرست أصابعه في ذلك العنق
أنهضه مديح وقاده أمامه، حتى أخذ زلم اآلغا . من دم كامل الجقلة

أمر الحارس أن . ديح ثانية في عنق الحارسانغرست أصابع م. يتراكضون
أنا ال أريد منك شيئاً، أريد اآلغا، وإذا منعوني : فح في أذنه. يبعد الزلم
ظلت األصابع تبتعد . ابتعدت األصابع ريثما حشرج صوت الحارس. فسأخنقك

وتطبق، والصوت يحشرج، والزلم يقتربون ويتوقفون، يالصقون مديحاً، 
عندئٍذ . ن، حتى ظهر اآلغا على الشرفة مشهراً مسدسهوعلى وقع خطاه يمشو

  .انقض الزلم، وخلصوا الحارس، واقتادوا ابن الجقلة
  :جأر مديح

   أين أبي وأين أمي؟ أين أخوتي؟-
  :أمر اآلغا الزلم باالبتعاد، وقال وهو يودع المسدس في عبه

 يوم اسألهما. اسأل العاصي عنهما. أمك رحمها اهللا.  أبوك رحمه اهللا-
أين كنت أنت تلعب؟ . القيامة كيف ماتا، ولماذا ماتا؟ أما إخوتك فعلى باب اهللا

اآلن جئت تريني رجولتك؟ لو شرفت في تلك . لو كان فيك خير ما تركتهم
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لكن . األيام كنت علمتك كيف تمد يدك إلى رجالي، وكيف يعلو صوتك أمامي
عسى أن يرسل لها اهللا كرمى لألموات، وحسنة للضائعين، سأترك لك رقبتك، 

  .أصابع أقوى من أصابعك
  :والتفت إلى واحد من زلمه آمراً

الحكومة أولى . لوال لطف اهللا لكان خنق الحارس.  خذوه إلى المخفر-
  .بهذا الرأس مني

وبين نظارة المخفر وسجن حلب والمحكمة قضى عدة شهور، قبل أن 
 مضاعفاً، فالشروع في ولوال الرأفة لكان الحكم. يحكموا عليه بخمس سنين

ومن كان جرمه مثل . القتل مثل القتل، كما علمه السجن، وكما يعلّم هو وليفاً
لذلك جمعوه بوليف كيروز، كما . جرم مديح الجقلة له في السجن شأن آخر

بل لعله ما . يعلل، وهو ال يصدق نفسه، وال صاحبه، إذْ ما كان يبتغي القتل
، فكيف برجل بقد الجمل؟ وكيف لوليف أن كان قادراً على أن يقتل دجاجة

يقتل ظالّم األرض جميعاً، وهو لم يقدر على أن يلوي ذراع مديح أو سواه 
  من السجناء، في أي من مباريات أسابيعه الثالثة األولى في السجن؟

ظل مديح يرجح الهذر طوال تلك األسابيع فيما يتحدث فيه وليف عن 
وفي . رج، سجيناً آخر، ال يشبه من ألف قبلهلكن وليف بدا له، وقد خ. جرمه

رفقة السنين التي أمضيا معاً، بعد عودة وليف إلى السجن، ازداد مديح شقاء 
بعد شقاء، وقوة فوق قوة، وأطلقت الرفقة عينيه خارج السور القاتم، ليرى 

  .رستم آغا في أشكال بال حصر
 التي اندلعت كان كل منهما يلجأ إلى اآلخر، يضيق بآماله في الثورة

كانا . قبل اعتقال وليف، وينوء بالهزيمة التي قرعت عليهما أبواب السجن
يعيشان معاً في المصبنة، يجلسان أمام النول، يشاركان اآلخرين في الزوادة 

وقد يكون ذلك ما جعلهما يقبالن معاً على السجين . التي يحملها أبو وليف
  .ة إلى شمالهاالجديد الذي قذفته جريمته من جنوبي سوري

*     *     *  
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ووليف كيرو يتأسى . هزاع نصر لم يكن يعرف أيضاً متى ينتهي حبسه
به لذلك، أو ألن الكالب قد نهشت الدرزي، والمستنطق بال في حلقه، ثم نجا 

أما مديح فبات أقدر على أن يغادر السجن دون خوف على . من حبل المشنقة
  .يا قبل هزاع سجيناً شارك في الثورةولم يكونا قد التق. وليف من الوحدة

بعد قليل من مجيء هزاع نصر جاء الشيخ خالد سفلو، والتف حوله 
مديح وهزاع ووليف، وبخاصة بعد أن بطح اثنين من أقوى السجناء، راحا 

  .يصخبان ويتباذءان عمداً كلما رفع األذان، أو تال من القرآن
 العنبر، وتكاثر خلفه بعد ردع ذينك السجينين طغت مهابة الشيخ على

المصلون، وتفرد بصوته الرخيم أطراف الليل، يتصدى للكفر والبغي في 
ولما . خاصة برؤوس وليف وهزاع ومديحبسوريا وتركيا والعراق، ويميل 

باتوا يعلمون أنه كان نجاراً، وأن رستم آغا قد اجتذبه من البياضة إلى 
ئٍذ التصق به مديح، ونقل الزنبقلي، فتفضل عليه من حيث ال يحتسب، عند

برشه إلى جواره، يتشمم منه رائحة من مات ومن ضاع، ويستعيده كلما هجع 
العنبر أسماءهم وأوصافهم وأخبارهم، ثم ينطمر في الظلمة والصمت، ينشد 

  .البكاء والصبر، ويتطوح في قيعان، قرارها مفتوح مثل فمها، وأعرض
ماقه رفقةُ الشيخ خالد الذي أما وليف، فقد خضت ما كان ساكناً في أع

ألوى عصا اآلغا، وانتصر على زلمه، ومضى، مضحياً بزوجته وأوالده، 
مغامراً برأسه في تركيا، وقد أعماه الحقد على بعض الظالمين، فحارب مع 
آخرين منهم ضد شعبه، كما ردد مراراً، ثم هداه الرحمن إلى سواء السبيل، 

  .وفتح عينيه على الدنيا من جديد
لى يد الشيخ خالد اعترف وليف لألستاذ فخري القجة بالفضل، كما ع

لكن الشيخ خالد لم يقف عند غواية رستم آغا، . اعترف الشيخ خالد لرستم آغا
بل مضى إلى ما اختار اهللا له، كما ردد مراراً، والتجأ من . او عند لي عصاه

حنه أو يصلّبه، شيخ إلى شيخ، أو تطوع في الجيش التركي، لكأن اهللا كان يمت
حتى ألهمه أن ينقذ األرواح البريئة، وانعم عليه بتالوة القرآن، فانداحت األرض 

  .أمامه، وقاوم الظالمين في العراق، كما قاومهم في تركيا أو في عفرين
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ما عاد يفكر في امرأة وال في . كذلك استعاض باهللا وبالناس عمن فقد
. راد في عفرين، ال في الزنبقليفاألك. ما عاد يفكر في رستم آغا. أوالد

والشيخ خالد تعلّم أن يد اهللا مع الجماعة، والعصاة الواحدة تنكسر، حتى لو 
لذلك بدأ من هناك، من حيث فر . كانت أصلب من عصا رستم آغا ألف مرة

وبدالً من رستم آغا، ثمة . أبوه إلى حلب، ليضيع فيها هو وأوالده من بعده
رشاد بك الجويبري، ومن هم أدنى وأدهى، من أمامه فاتح بك المعلم و

وهو ليس في عجلة من أمره، فالكنزة . األغوات األكراد الصغار والكبار
قد . تنسجها المرأة قطبة قطبة، والشيخ خالد يدنو مما قدر اهللا له خطوة خطوة

قد تضّل به أخرى، . تسقط به واحدة، فيرميه رشاد بك الجويبري في السجن
غير أن الشيخ خالد سفلو يقف بعد العثرة، . م لقاء هوية مزورةفيهادن الظال

مستعيناً باهللا، ويقرأ النصر المبين في العيون التي تتشرب صوته، من عفرين 
  .إلى السجن، كما في أية أرض نازل أو سوف ينازل فيها الكفر والبغي

*     *     *  
ن لسان وليف لعن الشيخ خالد الشيوعية، حين اشتم رائحتها، مما كا

وفي واحدة من فورات أعماقه، وكان . يرخيه، على الرغم من صمته الطويل
الشيخ يعد كل شيوعي كافراً وفاجراً، سأل من حوله عما إذا كانوا يرونه 

  :كذلك، وعما يعدونه، ثم خاطب الشيخ، قبل أن يجيبه أحد
   ماذا تعلمت يا شيخي؟.  قلت لنا إنك تعلمت من اليهود أنفسهم-

  :قال الشيخ خالد وعيناه تروزان محيا وليف الكامد
الكردي . ال تزعل. التكرار يعلم الحمار.  أعيد وفي اإلعادة إفادة-

لذلك . بماذا؟ هو يتفنّن ويصبر ويمكر. اليهودي جعل كل شبر قطعة من الجنة
بماذا؟ بالصبر والمكر . يفرشون له الطريق بالحرير من كردستان إلى فلسطين

تعلمت يا وليف . قلت غير هذا؟ ال تنس حتى ال تسألني مرة ثانية. نوالتفنّ
  .الصبر والتفنن والمكر

لذلك سكت على مضض، حتى انتهى . ما كان وليف ينتظر جواباً
  :الشيخ، فأسرع
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ربما يكون درسي أكبر .  أنا تعلمت من البالشفة مثل هذا، وربما أكثر-
 فاجراً، ولو أن األستاذ فخري ما رأيت بينهم كافراً وال. من درسك وأقسى

ال . النذالة والضعف: قل. ال، ليست الخيانة. علمني أيضاً كيف تكون الخيانة
  .هذا كله: قل. ال

أما هزاع نصر فلم ينكر أنه من الموحدين، أو الدروز، كما يقول الشيخ 
إال أن هزاع كان أقدر على لجم لسانه، وأصبر على . خالد وسواه من السجناء

ولعل ذلك ما جعل صمته أطول، أو زاد من . قد يعنيه من قول الشيخما 
التصاقه بوليف، ومن التصاق وليف به، فيما مديح يرجو الشيخ خالد بين 

كما حفظ . همسة وأخرى، أن يرأف بأخويه الضالّين، فذلك من علم اهللا وحده
  .من الشيخ خالد نفسه

*     *     *  
وبات صدر الشيخ . ن فرحاً وأمالًمأل اإلفراج عن مديح فضاء السج

خالد أرحب، وقد جعل وكده أن يهدي هزاع ووليف اللذين بدوا يستمتعان 
  :بذلك، ويغدوان أجرأ على الشيخ، حتى إذا ضاق بهما، صاح بوليف

  .أنت لم تتعلم، ال منهم وال من غيرهم، شيئاً.  ضيع البالشفة عقلك-
  :ثم التفت إلى هزاع مهمهماً

  .يهدي اهللا من يشاء إنما -
ويجهر بالدعاء لمديح الجقلة بالتوفيق، ثم يكظم قليالً، قبل أن ترنو 
عيناه الحانيتان إلى الولدين المشاكسين والمدلّلين، وتطفو منه ابتسامة غاضبة، 

  .أعجزهما أن يقلداها أمام مديح، في زيارته األولى للسجن
ة، وبشغله الجديد في كان مديح قد جاء يتباهى بثالث قطع من البقالو

وجددت زيارته الفرح واألمل في اليوم السابع لخروجه . شركة نسيج الشهباء
كذلك تواعدوا . من السجن، وبخاصة أنه حمل معه لغو المدينة بالعفو القريب

على اللقاء القادم في بيته، أو أمام الشركة، او في جامع النبي هورو، حيث 
  .يؤثر الشيخ خالد
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 يف بالوعد بعد صدور العفو، فأسرع مديح إلى السجن، لكن أحداً لم
وإذا بالشيخ خالد وحيد، . يخشى أن يلقاهم ثمة، كما يخشى أن يكون قد فقدهم

  .إذ كان هزاع ووليف قد خرجا منذ يومين
. تاه مديح بين الفرحة والحزن، كما تاها وهما يودعان الشيخ خالد

  :ومثلما خاطبهما، خاطب مديحاً
  .ينسى عباده المتقين اهللا ال -

  :تعلقت أصابع مديح بالشبك، وأطرق سائالً
 هزاع متلهف إلى أهله، ورجع إليهم فوراً، البد، فهمنا، أما وليف؟ -

  تظن أنه رجع إلى اسكندرون يا شيخي؟
  :قال الشيخ خالد حادباً

. ارجع إلى أهلك: أنا قلت له. تراه اآلن يبحث عنك.  وليف في حلب-
 في حلب، ال مطرح للشغل وال مطرح للنوم، ونفسه عزيزة مسكين، ليس له

  .يا مديح
  :رفع مديح رأسه يبحث عما يقوله، وابتسم الشيخ، وإذا بالسجان يناديه

  . زياراتك اليوم كثيرة يا شيخي-
لكن السجان زجره، ودنا من الشبك . وكان وليف خلفه، يلوح ويضحك

  :مقطباً، وخاطب الشيخ بصوت وشح الحزن قسوته
-أظن أن المستشار أمر بتسليمك .  لي عندك يا شيخي خبر ال يسر
  هذا أفضل لك أم أسوأ يا شيخي؟. لماذا؟ ال أعرف. لتركيا

  .وانسحب الرجل مخلفاً للعيون التي تعلقت به الدهشة والخوف
*     *     *  

كان وليف قد أيس من مصابن حلب التي أغلق كثير منها أثناء حبسه، 
لكن مديح . بعض زمالئه القدامى األمل في مصبنة ما في اسكندرونفيما أنبت 

راح يثنيه، يدعوه إلى أن يقيما معاً، يعاتبه على نومه في الجنائن، وال يصدق 
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أنه لم يهتد إلى الشركة أو إلى الغرفة الرحيبة القريبة من مصبنة األستاذ فخري 
مضيا معاً بقية ذلك وربما كان كل منهما يتحاشى أن يذكر، فيما أ. القجي

  .النهار، الشيخ خالد، أو هزاع نصر، مشفقاً على نفسه أو على صاحبه
 -  كما سماه مديح - كانت السماء المحتجبة منذ أيام، والبرد الناشف 

يزيداهما التماماً، وهما يقطعان الطريق مشياً من السجن إلى المدينة، ثم 
ار المسائي قد أزف، فبلع ريقه يدوران فيها، إلى أن خمن وليف أن موعد القط

مراراً، وتلعثم وهو يستدين من مديح أجرة القطار، وستة قروش لسندويشتين، 
ويعاند في المضي وحده، حتى انصاع مديح، وابتعد، كأنما يبتعد اللحظة عن 

  .الشيخ خالد والسجن
الليل الماطر، ودفء أنفاس المسافرين، جددا األمل في نفس وليف التي 

طوال الطريق، كأن نفساً أخرى له تغادر المدينة التي كانت تحسب أن سكنت 
العيش في سواها مستحيل، أو كأن نفساً ثالثة تمضي إلى المدينة التي نشأت 

إال أن األمل مات قبل أن يسأل وليف عن . فيها، بعد فراق مضن وطويل
لذي مات شغل في أية مصبنة، مثل أمه التي ماتت منذ سنتين، أو حمار أبيه ا

منذ سنة، كما طالعته دموع أخته وصوت صهره الناعس، ومزق شمس 
  .أنطاكية في ذلك الصباح الغائم

بين أنطاكية واسكندرون، ومن بيت شقيقٍة له إلى بيت أخرى، راح يتنقل، 
منتظراً عودة كيروز من جولته األولى بال حمار، مطأطئاً للنصائح أو الشفقة، 

 كأنما لم يولد في قرية قريبة، وال عرف من اسكندرون يزداد انتساباً إلى حلب،
أو أنطاكية شبراً، خاصة أن أصهاره جميعاً، وبعض الشبان من أبناء شقيقاته، 

  .كانوا يصدعونه ليل نهار بما يدبر األتراك والفرنسيون السكندرون في الخفاء
عشية ظهور أبيه والخرج الفارغ يتدلّى على كتفه، فاجأه صهره نجاتي 

  :أمين بالسؤال
.  صحيح أنك من الشيوعيين؟ ما ظهر منك ذلك طوال مقامك بيننا-

ال أحد يعرف . لماذا كان إذن عمي كيروز خائفاً؟ صارحني يا وليف واطمئن
  .غير والدك وأنا
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  :سأل وليف حزيناً
. أنا ما كنت منهم. اطمئن أنت وأبي.  ما الذي ذكّرك؟ ال يا صهري-

  .الذي كاناألستاذ فخري القجي هو 
  :قال نجاتي الذي كان ال يزال مستثاراً من مظاهرات النهار الصغيرة

أتعرف يا وليف ما فعل الشيوعيون منذ مدة قريبة هنا؟ .  الحمد هللا-
قدموا للسراي طلب ترخيص، ومعه برنامج للحزب ونظام داخلي، وفي النظام 

، مثل أي الحزب في اسكندرون مثله مثل الحزب الشيوعي السوري: قالوا
  .حزب شيوعي، فرع من األممية
  :أرخى وليف شفتيه وقال

   والسراي وافقت؟-
  :قال نجاتي غاضباً

 المهم أن توافق السراي أو ال توافق؟ المهم أنهم بهذا الطلب يعترفون -
كيف يكون عندهم في . األتراك لم يفعلوا هذا حتى اليوم. باسكندرون دولة

ي اسكندرون حزب ثان؟ لو كانت سورية كلها حزب شيوعي واحد، وف
  فهمت؟. اسكندرون عندهم مثل حلب ما قدموا الطلب يا وليف

  :غص وليف وهو يتمتم
  . فهمت-
كنت . أبوك يعرف هذا. كان كالمهم يستهويني:  الحكي في سرك-

  .ولكن خيبوني. أتابع أخبارهم، وما زلت
   ما أخبارهم اليوم؟-

  .رمى وليف السؤال جزافاً
. يبدو أنهم اجتمعوا مع الشيوعيين في فلسطين. ما عليه جمرك الكالم -

. كونفرانس للحزبين كما سمعت، ونادوا باتحاد العمال والفالحين العرب كلهم
الكتلة في : ماذا تريد أحسن من ذلك؟ قالوا. نادوا بطرد األجانب من بالد العرب
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 وحزب .سورية مثلها مثل الوفد في مصر، ال تريد غير معاهدة ودستور
. الدستور في تونس طأطأ لفرنسا، والحزب الوطني في العراق طأطأ لالنكليز

هؤالء القوميون، هنا وهناك، يستسلمون، : قالوا. وإن كان يستنجد بعصبة األمم
نمد : وآخر ما سمعته أنهم قالوا. وليسوا ثواراً، وسقفهم إصالح بعض األمور

  .، ونحن نسير جنباً إلى جنبأيدينا للقوميين الثوار، نضرب عدونا معاً
   ماذا تريد أحسن من هذا؟-
الحكومات التي عدوها قومية وإصالحية، ال . الكالم هين.  أريد الفعل-

القوميون الذين سموهم . أنا وال أنت نعدها إال خيزرانة بيد فرنسا أو بريطانية
. ناغصباً عنهم بالثوار يتصدون ليل نهار لما يطبخ األتراك والفرنسيون ه

  .مثلي ومثلك يا وليف ال يغره الكالم
هل هذا حزب .  أراك عددت نفسك وعددتني من القوميين الثوار-
  جديد؟

  .وما دمت لست شيوعياً فأنت منا.  إن شاء اهللا يصير-
ال أنا شيوعي وال أنا قومي .  أنا يا صهري ال منكم وال من غيركم-
  .وال ثائر
ت ابن اسكندرون واسكندرون أن. أنت عربي.  أنت سوري يا وليف-
  .سورية كلها في خطر. في خطر
أنا شغيل بال شغل . الدنيا كلها في خطر.  بالد العرب كلها في خطر-
  .يا صهري

  .قال وليف كأنما ينشج، ولجأ إلى فراشه رافضاً العشاء
*     *     *  

بكى في حضن ابنه، والم نفسه . ظهر أبو ليف متهدالً، كأنما شاخ فجأة
وبكى في حضن ابنته، والم نفسه على ما سولت .  كتمان خبر المرحومةعلى



 

 -٤٨-

وفي خلوته الطويلة بوليف، . له، فجعلته يذهب إلى الالذقية بدالً من حلب
ريثما أعدت ابنته الغداء الذي يليق بأبيها وأخيها، وريثما يعود نجاتي من 

.  أو أنطاكيةالدكان، زوق أبو وليف البنه ترك حلب، والعودة إلى اسكندرون
وترفق بنفسه التي ما فتئت تسول له بالزواج، فاستعطف وليف على أرملة 
مسكينة في القزلي، وتعلل له باقتناص البحر لعثمان الحجل من أمه، وبالكيد 

زق اهللا ومن يدري، فقد ير. الذي يكيده لها ولبناتها شاهين آغا التركماني
نجاب، كما كبرت أم عثمان، فال  كبر على اإلكيروز بأخ لوليف، ولو أن أباه

  .يبقى وليف وحيداً، وال تظل أم عثمان تبكي وحيدها الغريق
كان الوجع الذي ينشب في أعماق وليف، وهو ينصت لنجاتي في 
العشية، قد عاوده وهو ينصت ألبيه، فال يفرق بينه وبين األستاذ فخري 

م عثمان وال من أمه، ال القجي، ال يذكر أماً، وال ينشد أخاً أو أختاً، ال من أ
لذلك نادى أخته، واستوت لديه . من أبيه وال من شاهين آغا التركماني

وقبل أن تمتد يد إلى الغداء الالئق، كان قد تسلل من . دموعها واستغاثتها بأبيه
البيت، وتخفّى قرب الكراج، إلى أن امتألت السيارة التي تنادي المسافرين إلى 

  .ساً، مثل برغوث أو صرصورحلب، فانزج فيها ممعو
*     *     *  

وفي كراج عزيزة نزل، ولبث تحت ألواح التوتياء الطياً من المطر، 
يقسم للمدينة على وفائه، ويبثها لوعته، يشكو أباه، وهي تمسح عن رأسه 

لكن صوت الشيخ خالد اجتاحه، وهو يسير في . نطف المطر ووطأة الهموم
لم يكن الشيخ خالد يجود القرآن، وال .  مديحالصحو الذي لم يتأخر نحو بيت

كان صوته رخيماً، بل لعله كان أقسى من صوت كيروز أو الرعد الذي 
ذكّر الشيخ خالد معنّفاً بالجناح الذي ينبغي على وليف أن يخفضه . يتالحق

ن يرزقه هو أيضاً بصبية  ومديحاً على الزواج، ودعا اهللا أألبيه، وحضه
 وليفاً قبل اختفاء الصوت وتراجع الرعد، أن يسأل عما وفات. جميلة مؤمنة

  .إذا كان المستشار قد سلّم حقاً الشيخ خالد لألتراك
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، وهون عليه فضيحة الشايب، كما سمى، اًسريعهلّل مديح إلياب وليف 
على الرغم من أن ما في رأس كيروز من المشيب، ليس غير نثار أو زينة، 

وسرعان ما تدبر مديح الخدمة . ذكر أباه جيداًإال إن كان وليف لم يعد يت
  .لوليف في مطعم طبخ نفخ، بفضل واحد من أصحاب شركة نسيج الشهباء

وألن وليف لم يعد يتأبى على أي عمل يتيسر له، أقبل على المطعم 
بحماسة، يكنس األرض، ينظف الطاوالت، يحاذر الصحون الزجاجية 

 الخدم والزبائن أو زجرهم، والكؤوس التي يغسل، يصبر على ممازحات
ويرفض أن يتناول صحن البقايا الذي يسمح المعلم لكل خادم بأن يتناوله في 

  .العصر، أو في منتصف الليل
*     *     *  

قريباً من المطعم أقام، على الرغم من معارضة مديح الذي كانت شكواه 
وألن . جورمن الشركة تعلو، إذْ شرعت تسرح من العمال، وتنذر بتخفيض األ

بيتيهما تباعدا، أو ألن لسان مديح، كلما التقيا، بات يتفل على الحكومة التي ال 
تفرض قرشاً واحداً كرسم جمركي على النسيج الياباني الرخيص، أخذ وليف 
يلهو فيما يبقي له المطعم من الوقت بين سينما رويال التي صارت صور البشر 

لراديوهات المفككة خلف زجاج دكان على شاشتها تنطق، وبين الفرجة على ا
خاصة أن يمضي إلى قويق، حين يسنح الصحو، بوكان يحلو له . المعلم سركيس

فيفيء إلى األشجار التي تظلل حافة النهر، أمام ناعورة الكتّاب، ينصت إلى 
 هسيس أو صخب قادم، من شركة نسيج الشهباء أو من مصبنة األستاذ فخري،

ي ال يلبث أن ينجلي، كأنه صوت منسي لوليف ويهفو إلى صوت مديح الذ
نفسه، يحض فيه على اإلضراب ضد الشركة وضد الحكومة، ضد اليابان 

إذْ ذاك تخبئ الشمس الغيوم، أو يدعوها وليف ألن تفعل فوراً، . وضد فرنسا
  .كي يبعد عن النهر والناعورة واألشجار، أو عن صوت مديح وحده

يه لتوها، لذلك ارتبك حين دعاه المعلم كان ضنيناً بما سكنت نفسه إل
سركيس إلى أن يتردد عليه، علّه يتعلم صنعة جديدة، ما زالت نادرة في 

كان المعلم سركيس سبباً من أسباب ألفته للمطعم، ليس ألنه زبون . المدينة
 ٤ م–التيجان 
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ووحده من خمن أن لهذا . مداوم كل ظهيرة، بل ألنه وحده من كان يثني عليه
بيد أن ربكة وليف لم تطل، . ى، قبل المطعم، وربما بعدهالخادم صنعة أخر

ولم يلبث دكان المعلم . وقد عاد مديح يصدعه بأصحاب الشركة والحكومة
سركيس لتصليح الراديوهات أن استهواه، فأسلم عينيه لنهمهما من القطع 
الصغيرة المتناثرة فوق الطاولة الكبيرة، وأعد الشاي والقهوة للمعلم وضيوفه، 

 تجرأت أصابعه، فالمست قطعاً شتّى، ورتبتها بعناية، ولم يفت ذلك المعلم ثم
الذي بدل خمسة صبيان خالل خمسة أشهر، وكاد ييأس من العثور على من 

لذلك عاجل وليفاً، واقترح عليه أن يتذرع بالمرض ليمضي في . يخدم ويتعلم
ء صاحب الدكان أسبوعاً، وتعهد له بنصف األجر الذي سيفقده، وبإرضا

  .المطعم، فيما لو افتضحت الكذبة البريئة
أقدم وليف على مغامرته الصغيرة، ربما لينسى مغامرة مديح في 

وصار ينظف الدكان . الشركة، أو ليهدئ ما أخذ من نفسه يغافله ويمور
برموشه، يحفر أشكال القطع ومواقعها في صدره، يحفظ أسماءها ووصايا 

  . السور القصيرة في الكتّابالمعلم سركيس مثلما كان يحفظ
كان يسرق الصنعة لهفان، كما قال المعلم سركيس حين انتهى األسبوع، 
وقرر أن يدفع له ثالثة أرباع األجر الذي فقد، واألجر نفسه في الشهر األول، 

  .وضعفه ابتداء من الشهر الثاني
غير أن مديحاً اختفى، وطال اختفاؤه، فذهب وليف إلى غرفته دون أن 

فإذا بالغرفة معتمة وموصدة، والجار . طئ عيناه وتتلفتا إلى مصبنة الفخريتخ
  .العجوز ينبئ بحبس مديح إثر اإلضراب أو إثر مظاهرات العمال، ال يدري

كان شهر وليف الثاني لدى المعلم سركيس في بدايته، وفجأة تكاثرت 
. يصمتثم صار يتغيب و. األخطاء، لكأن أسبوعه األول في الدكان لم ينقض

وثار المعلم سركيس . وبدا كأنه مقبل على مرض، أو قد أبلَّ من مرض منذ يوم
عليه ألول مرة، ولعن حظه، وطيش الشباب، وشتم نفسه، كما شتم وليفاً أو 

كانت أصابعه ترتجف، . الدنيا، ووليف صامت ومكب على الجهاز الذي بين يديه
 وكان صاحب الجهاز يمضي -ء وفي المسا. إال أنه لم يقع ذلك النهار في خطأ
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 دخل وليف مطعم طبخ نفخ ألول مرة بعد أن غادره، واختار الطاولة -به سعيداً 
التي تمناها مراراً، في مواجهة زنكوغراف المعلم هراد، وازور عن الوجوه التي 

وربما كان يود أن . فوجئت به يطلب بجفاء العرق قبل الطعام من زميله السابق
كان يتوجع من القسوة التي أيقن أنها تالزم .  أن يشاجر أو يغنييصرخ أو يسكر،

. ولما دخل المعلم سركيس لم يره، ولم يسمع صيحة الدهشة التي أطلقت. الدنيا
إال أن اليد القانطة استنجدت، وهي تقدم الكرسي المقابل، فجلس المعلم سركيس، 

  :وأمعن في كأس العرق ووجه وليف، وهمس
كنت أظن أنها نوبة من . أنا أخوك الكبير.  احك لي ما بك يا وليف؟-

  .قد أقدر أن أساعدك. احك. أنت شاب عاقل. طيش الشباب، أصابتك
  :رفع وليف الكأس وهو يعتصره ويعتصر الكلمات

أين كأسك؟ من . أنا بخير والدنيا بألف خير. ال تهتم.  ال شيء يا معلم-
  .دهر ما اشتهيت أن أشرب مثل اليوم

  :أس في جوفه دفعة واحدة، ثم تابعوأفرغ الك
شغّيل . زارني في الدكان مرتين أو ثالثاً.  لي صاحب، أظنك تذكره-

أين . اختفى من مدة يا معلم. ما زارني في الدكان غيره. مر وابن حالل
  تخمن أنه راح؟

  :رشف المعلم من كأسه بأناة، وابتسم قائالً
لماذا لم يخبرك؟ كثيرون اآلن،  إذا كان كما تقول يجوز أنه شرق، ولكن -

الشغل هنا . خاصة من األرمن، يتركون أشغالهم ويشرقون، على األقل إلى الرقة
لكن صاحبك هذا . هناك بدأ يدر على المعلمين والصناع الذهب. يصعب كل يوم

  ما صنعته؟ وقبل هذا تريدني أن أصدق أن اختفاء صاحبك ما تشكو منه؟
فتاه تبحثان عن الضحك، وبدا وهو رفع وليف كأسه الثاني، وش

يرتشف، كأنه يودع الدنيا إلى سجن قريب، أو كأنه يودع السجن إلى دنيا 
  .ورفع المعلم سركيس كأسه ببله. أقرب، ولكنها أصعب

*     *     *  
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فرصة العمر هي ما حسب راغب الناصح أنها قد وافت، كليلة القدر، 

بقماشة بيضاء، فدنا مشفقاً، وهمس بما عندما رأى عين األمير دشاش مغطاة 
  .ال يذكر

ثم . أومأ بيمناه، فتربع راغب بين يديهما ظل يذكره فقط أن األمير 
أومأ األمير، فخرج اآلخرون، ورفع راغب رأسه، وأخفضه مراراً، ال يجرؤ 

بيد أن إحساساً غامضاً اجتاحه، وصوت األمير . على أن يالقي العين السليمة
  :يتهدج

ليس . أنت ابني وأخي وابن عمي.  اآلن فصاعداً أنت الكل بالكل من-
. السالح وال الصراخ وال البكاء كل شيء، كما كانت تقول المرحومة أمي

  .بنظرة وقت الشدة تعرف معدن صاحبك، وأنا عرفتك يا راغب الناصح
خيل لراغب أن األمير يسخر، أو يمازح، أو أن أصابعه ستومئ لواحد 

 يهوي بسيفه، أو يجر ابن الناصح إلى الخالء، ليرميه برصاصة من العبيد كي
ولما تالمحت له دمعة تترقرق . خاف قليالً، ثم توقفت أنفاسه. واحدة في رأسه

في عين األمير السليمة، اضطرب فؤاده، وأنكر على الناس ما قرأ في عيونهم 
شماتة أو منذ تلك الليلة التي أطبق فيها الموت على األمير، من ضعف أو 

ما هكذا، بل انظروا إلى راغب الناصح، : وضجت نبضاته تخاطبهم. هياج
وظل . هذا هو المعدن األصيل للرجال وقت الشدة: واسمعوا األمير بنفسه

فال هو اندفع يحمي األمير بصدره، : أياماً بعد تلك الخلوة مع األمير، حائراً
 توعد بالثأر، كما لم يكلم وال صاح هلعاً، وال تفجع على العين العوراء، وال

األمير إال مثلما كان يكلمه قبل تلك الليلة، فلماذا قال طويل العمر في الخلوة 
  ما قال؟

ومن . كانت فرصة العمر تزداد جالء كلما تخفف راغب من أسئلته
دون أن يتكلم هو أو األمير، أدرك الجميع أن راغب الناصح اليوم غيره 

ل األمير المقربين، أو أقربهم إليه، فقد أخذ يبدو ولئن كان من رجا. باألمس
وعندما رحل األمير دشاش إلى مشتاه، بات راغب . أميراً إلى جانب األمير
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ولعل ذلك ما ضاعف حزن الناس على ياسين الحلو، . الناصح أمير عين آدم
حين نادى سوعان بوفاته، ما دام راغب الناصح قد الزم فراش صديقه في 

ة، وبكى عليه أمام الناس، وهيأ له جنازة، ال تكون إال لذوي ليلته األخير
  !األمير دشاش نفسه

لم يأبه راغب الناصح بياسين الحلو وهو ينوس بعد أيام من الهجوم 
وعلى الرغم من أنه قد عاده مراراً في مرضه . على مضارب األمير دشاش

كر على صديقه الذي طال، وكان يخرج في كل مرة أكبر حزناً، إال أنه كان ين
وما دام قد نجا من الرصاص الذي يقال إنه كان . أن يفعل فيه الرعب ما فعل

يمرق تحت إبطيه وبين فخذيه، أو يمسح على شعره وأذنيه، فلماذا المرض 
  إذن؟ لماذا ينيخ للموت الهين بعد ما قدر على الموت الصعب؟

 األخيرة، قد تكون هند هي التي جعلت راغب ال يفارق صديقه في ليلته
وفجرت دموعها واالحتضار الطويل ذكريات موجعة . إذْ بدت له فجأة أرملة

وغافية، حتى إذا نادى سوعان بالرحمة على من أسلم الروح لباريها، ارتعد 
راغب، وربما خاف من أن يموت هو أيضاً، كما مات ياسين الحلو، غريباً، 

كما العال، والعمر يولي على الرغم من نواح هند وشعيلة، فالزنبقلي بعيدة 
مثل شهقة أو كذبة، إذ لم يكد يعود أحد من الحرب، أو يفارق عزيز اللباد 

لم يكد أحد يمتطي حصاناً في عين . وحمادي الحسون وحسين فندي في الرقة
فيت، وال يتزوج من صبيحة أو من ابنة عمه، أو يفر بدهبية ومنها، حتى 

ش، أو يزيح صديقه من مجلس األمير، يلتقي بياسين الحلو عند األمير دشا
ليحل محله، وقد غلب البياض على شعر رأسه وصدره وإبطيه وعانته، فكيف 

  لياسين الحلو إذن أن يموت؟
*     *     *  

أرسل راغب من يحضر ذوي ياسين الحلو وهند العابد من الزنبقلي 
هم، وجدد حضورهم الموت في نفسه، كما جدده رجوع. وتلدف وأرض المغائر

وقد أصرت هند على أن ترحل معهم، فخلت عين آدم من البشر، حتى آب 
  .األمير دشاش من مشتاه
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  :قال األمير، وقد بدا في عافية لم يعرفه راغب في مثلها من قبل
.  ومع من يلزماربط جيداً مع مأمور الطابو. رقة اذهب إلى ال- 

يبها، وما بقي البادية من حلب إلى حمص والدير، بل الحسكة، انتهى تطو
مثلك ال يحتاج إلى . ظنّي أنهم في الرقة ينتظرون إشارتنا. غير ديرتنا

البليخ وما حوله، من النبع للمصب، األرض الطيبة . وصية يا راغب
والمروية كلها لمن؟ غير ما تطوبه باسمك وباسم الشيخة حليمة، ال أريد 

بعدها . ختار للشيخةخّل القطعة التي تختار لك بجانب ما ت. اسماً مع اسمي
ارِض الكبير والصغير، . األخوة واألخوات، وأبناء العمومة السبعة: تحرز

ال . لقمه بحجرومن يفتح فمه أ. لني أتدخل في شيءال تجع. واتركني بعيداً
تستِح وال تخف، خاصة من الشيوخ والمخاتير، إلى الجنوب على الفرات، 

  .وإلى الشمال على الحدود
قضى الطريق ينقل .  الرقة، وثقته باألمير وبنفسه تكبرتوجه راغب إلى

القطعة التي سيختار للشيخة حليمة من مكان إلى مكان، على البليخ، يوسع 
فيها، أكبر فأكبر، والقطعة التي سيختار لنفسه، أصغر بقليل فأقل، تتخايل له، 
ى يدفق النهر في وسطها، وال تدرك سيارة األمير أطرافها، إذ قد تربو عل

العال كلها، وسوف يعدل بعضها ما لبيت الناصح أو األمير مدحل نفسه، وما 
راغب ولكن كيف يدبر . لعمر التكلي في حوران أو للست زهرة في الجوالن

ذلك، وأخوة األمير دشاش وأخواته وأبناء عمومته لن يغلقوا أفواههم، إذا 
  ساوى نفسه بهم، فكيف إذا فضلها عليهم؟

بدا في . ول فترة له فيها، منذ لجأ إلى األمير دشاشأمضى في الرقة أط
اليومين األولين أنه منشغل بمصنع السوس، وبالبياطرة، سواء من كان منهم 

وترك . يحدي الخيل، أم من كان يطرق سكك الفالحة والفؤوس والمناجل
 العيون محتارة، إذ ما سبق له أو لياسين الحلو أن تابعا مثل تلك الحاجات، فِلم

  فعل إذن، بعد أن صار يقضي ويمضي كاألمير نفسه؟ي
. مرمالً مثل الرقة توجه إلى بيت المأمور، بعد أن أخرته العجة قليالً

كانت قتامة السماء فجأة قد ألقت بظلها عليه، وهو يحتمي خلف باب الخان 
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المغلق، وعيناه تتوهان بين السواد والحمرة والصفرة وشقوق الباب، والسعال 
ولعل ذلك ما جعله يتخبط أمام المأمور، وينصرف مرتبكاً .  حولهيتعالى

  .ومتهيباً اللقاء التالي الذي آثر أن يكون بعد الغد، ال الغد، كما رغب المأمور
بعد اثني عشر يوماً عاد إلى عين آدم، وقد حفظ التخوم والمساحات 

خة التي ستتوزع على خمس عشرة حصة لذوي األمير، إضافة إلى حصة الشي
وترك حصته تعوم بين الحصص، كي تكون أفضلها، دون أن تثير . حليمة

وقبل أن يصل المأمور وموظفوه، بعد اثني عشر يوماً من عودته، . ريبة أحد
كان قد عاين الحصص جميعاً، وحفظ أسماء الفالحين الذين سوف يكون 

فيما كان عليهم أن يبصموا أو يوقعوا أمام المأمور، ومهد لذلك بأناة وحذق، 
كما . األمير دشاش يهيئ للذكر الجديد الذي ينبغي على الشيخة حليمة أن تلده

كانت شعيلة الهية بالمخاض العسير لشقيقتها عوس، وكان األمير دواس، بكر 
  .األمير دشاش، يمأل عين آدم بصخبه، وقد عاد من الصيد ظافراً
ور ورجاله ما على هون جرى التطويب في األيام األولى، إال أن المأم

كادوا يبتعدون عن عين آدم حتى تململ بعض الفالحين جهاراً، ثم تمرد بعض 
  .من تململ، وراغب منهمك في االحتفال بوالدة الشيخة حليمة ألمير جديد

كان فدعوس، أبو غزوة، أول المشاكسين، إذ خاطب المأمور على 
  :مسمع من الفالحين

منها ما هو للدولة، كما قال واألرض .  أنت هكذا تطوب األرض كلها-
  .بين لنا أرض األمير من أرض الدولة. لنا غيرك من سنين

  :قال المأمور مداوراً
  . أمالك الدولة للدولة-

  :قال العبد سويط
   األمير والدولة، الحال واحد، ما دخلك أنت يا فدعوس؟-

  :قال أبو غزوة
   سويط؟ما دخلك أنت يا. ال. خّل الدولة تقول.  أنا أريدها-
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  :قال المأمور ممازحاً
  مليح؟. ال:  أنا أقول لك يا فدعوس-

  :قال أبو غزوة
ما دمتم تفلحون : غيرك من الدولة قال لنا.  أنت واحد من الدولة-

  .وتزرعون أمالك الدولة فهي لكم
  :قال المأمور

  . هي لك يا فدعوس إذا اشتريت-
  :قال فدعوس

  . أو استاجرت-
  :قال العبد سويط

  . رضي األمير وإذا-
  : قال فدعوس

نحن ال نريد .  غيرنا اشترى واستأجر، واألمير ال يرضيه إال الحق-
  .وإذا ما كنا قادرين على الشراء، نستأجر. إال الحق

وقبل أن ينقضي النهار كان آخران قد رفضا . ثم رفض أن يبصم
 وقبل أن يعود العبد سويط براغب الناصح عصر اليوم التالي، كان. البصم

  .الذين رفضوا أن يبصموا أو يوقعوا قد صاروا ثالثة عشر فالحاً
أمضى راغب بقية النهار والعشية وهو يرغّب ويرهب الرافضين، 

لكن الذين رفضوا في اليوم التالي بلغوا خمسة عشر، وتفاقم . فانصاع منهم تسعة
  . طلبهماألمر في اليوم الثالث، قبل أن يعود سويط بالعبيد الذين أرسل راغب في

أقبلت مستثارة سيارة العبيد المشهرين من نوافذها لبنادقهم، يتقدمها 
وفي الليل لم تهدأ السيارة، . الرشاش المنصوب على ظهرها، وخلفه سويط

وهي تدور حول عين عرموس في الجهات األربع، حيث الفالحون المتمردون، 
  .زلأو حيث اآلخرون الذين لم يأت دورهم بعد في البصم والتنا
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لكن العبيد . أمر راغب العبيد بجمع المتمردين في الصباح، قرب العين
  .لم يعودوا إال بفدعوس وشقيقه ويس، أما اآلخرون فكانوا قد فروا جميعاً

قيد العبيد األخوين اللذين تضاعفت جريرتهما، إذْ لم تعد الرفض وحده، 
فإذا ببعض وتابع موكب راغب والمأمور التطويب، . بل التحريض أيضاً

الفالحين قد اختفى، ومن بقي منهم كان يبصم أو يوقع على كره، وفي المساء 
  . األخوان المقيدان في بيت ابن جرادةعِدوحّل الموكب في تل أبيض، وُأ

قضى راغب نهاراً آخر مع المأمور، وقد أخذ الفالحون يسلسون، 
لكن . عين آدموفي المساء انطلق بفدعوس وويس إلى . وقّل عدد الهاربين

ويس استوقفه، قبل أن تبتعد السيارة عن تل أبيض وأعلن استسالمه، 
وفدعوس يهوي عليه بقبضته والسلسلة، فعادت السيارة إلى المأمور، وبصم 

  :ويس وهو ينوح
  اكتب إلى قاضي القضاه   

  
  دونك دشـاش وضـناه      

وصلت السيارة متأخرة إلى عين آدم، فأرجأ راغب تقديم فدعوس إلى   
غير أن شعيلة شغلته بوالدة شقيقتها حتى . ألمير دشاش حتى الصباحا

ولم يكد ينبئ األمير بعصيان فدعوس وهرب الفالحين، حتى وصل . الظهيرة
المأمور وسويط يستنجدان، إذ تصادم العبيد بالفالحين الذين تجمهروا في عين 

تى عرموس وتل أبيض وتجرأوا على المأمور رافضين البصم والتوقيع، ح
  .يعود فدعوس والهاربون

  :خاطب األمير دشاش راغب بمرارة
  بماذا أوصيتك؟.  سامحك اهللا-

  :والتفت إلى ابنه ناهراً
  . رح أدب فدعوس، ثم جره حتى يبصم أمامي-

  :وتابع مخاطباً المأمور
  . خل الولد يتعلم بهذا الكلب-

  .وأشار بالقهوة
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بد سويط يجر فدعوس خيم الصمت ريثما دخل األمير دواس وخلفه الع
  :قال األمير دشاش. المدمى من شعره

  .دلّوه أين يبصم.  افتحوا الدفاتر-
تلفت المأمور مضطرباً، وخيل إليه أن األمير ساهم، أو يوشك على أن 
يغفو، وتسمرت عيناه مع عيون اآلخرين فوق فدعوس الذي مرغ إبهامه بالدم 

  :النازف من وجهه، وزحف نحو المأمور سائالً
   أين؟-

  :أشارت سبابة المأمور الراجفة، وهمس
  . هنا-

  :بصم فدعوس قائالً
  . عسى يجي يوم وتيجي الحكومة وتشوف الدم وتعرف-

  :صاح األمير دشاش
  . يا مسبوع الوالدين لما تيجي حكومة فرنسا ضرطها-

  :والتفت إلى المأمور ضاحكاً
حمر على هذا اللون األ.  ارجعوا فوراً ومعكم األمير دواس وفدعوس-

  .الورق أحلى
  :ثم همس في أذن راغب

لو أخرست كل واحد . ال ترجع من دونهم.  امش خلف الهاربين-
بقطعة صغيرة من األرض السبخة، أما كان أفضل؟ األرض في الشرق 

قلت لك اتركني . أخوه ال تنسه. فدعوس نفسه ترضيه. واسعة، وال خير فيها
  . سامحك اهللا. بعيداً

ه العوراء، فهـب الجميـع واقفـين، واسـتأذن راغـب            ـوغمز بعين 
  .باالنصراف

*     *     *  
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ولم ينغص على راغب من بعد سوى . انتهى التطويب في الشمال بيسر
ما كان من فرار فدعوس، بعد أن رفض ما اختار له راغب، وأوسع فيه، 

  .غير بعيد عن النهر
رفض الحصة  و-ولئن أغضبه فرار فدعوس، وشكّه في أن يكون ذلك 

 رداً على تحرش األمير دواس بغزوة -الكبيرة من األرض السبخة أيضاً 
وصدها له، وضربه لها على النبع، فقد أنساه فالحه بإعادة الهاربين، ويسر 
  :التطويب، وجوم عين آدم وهو يدخلها مطمئناً، حتى همس سوعان قرب المزار

  . األمير دواس قتل العبد سويط-
  :صاح راغب مجفالً

ما : قلت له.  كيف؟ البارحة باس سويط يدي حتى تركته يرجع قبلنا-
  .بقي لنا إال يوم واحد يا سويط

  :شرق سوعان مخطته، وقال
  . ملهوف على آخرته-

  :تساءل راغب ذاهالً
   المير دواس قتله؟ لماذا؟-

  :دعك سوعان فتحتي أنفه، وقال
يط اهللا يرحمه وسو.  كانت البيك آب هذا الصباح مسرعة إلى الرقة-

ما الذي لسويط في الرقة . قنبز وسطهم: الكل جالسون إال هو. كما تعرفه
أومأ . حتى يركب السيارة؟ أما األمير دواس فما حلت له الرقة إال هذا الصباح

حلفوا أمامي . ما سمعه أحد فيها. صاح بها، فما وقفت. ما رآه أحد. للسيارة
 أحد، وال سمع نداءه أحد، فرفع ما رأى األمير دواس: على هذا المزار

سقط سويط . كل وقته في الصيد. البندقية، وطاخ، طاخ، ورصاصته ال تخيب
  .وعين آدم ناطرة هذا المساء عند األمير دشاش. ووقفت السيارة

ترك راغب اآلخرين يسبقونه إلى األمير دشاش، وتكوم بجانب 
جدها تضيق باألنفاس ولما دخل المضافة أخيراً، و. سوعان، حتى أطبق العتم
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تكوم يتحاشى النظر إلى . ه بجانبهرحب به األمير دشاش، وأفسح ل. صمتوال
  :أي من العيون السليمة التي اشرأبت، حتى رن صوت األمير دشاش

   هه، خلصنا؟-
  :ماء راغب

   من ماذا يا طويل العمر؟-
  .الباقي سهل.  من الشمال-

  .ورقال األمير دشاش، وهو يلتفت إلى المأم
  . الباقي سهل-

ردد راغب ببله، ولم يسمع ما قال المأمور، وال ما أخذت الشفاه تطلق 
من حوله في صدر المضافة، ومن أمامه في أنحائها، حتى صاح األمير 

  :دشاش
أوالد سويط أوالدنا، وحرمته عبدة .  العبد المقتول من شيخ ما له دية-
  .انتهينا. الشيخة

الجميع واقفين، وأسرع راغب بالخروج، وغمز بعينه العوراء، فهب 
موسعاً خطاه من المضافة إلى الخيمة التي نصبها أمام القبة منذ الربيع، كأنما 

  .يخشى أن يلحق به سويط أو األمير دواس، وربما العبد حمود نفسه
*     *     *  

خال راغب أنه الحزن . أمام الخيمة بدت شعيلة وأختها شبحين مروعين
، فانتحى في عمق الخيمة، والشبحان يتوحدان في العتمة بوجه على سويط

سويط، ووجه سويط يغيب ويظهر، أشبه بوجه العبد حمود، والخيمة تمتلئ 
  :بأصداء جارحة، ما عاد راغب قادراً على أن يفر منها، فصاح بشعيلة

: قولي. ما شفت هذا البغل من شهر: قولي.  تعالي يا بنت الحرام-
   أغلى مني يا بنت الحرام؟ميت، حي، عوس

  :دخلت شعيلة وخلفها عوس تشهقان، فنهرهما
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   ما مات أحد إال سويط؟-
  :ناحت عوس وشعيلة تجلسها قائلة

  . ماتت بنت عوس يا راغب-
  :همست عوس من خالل دموعها

قتلوا لي بنتي يا . قولي قتلوها مثل سويط.  ال تقولي ماتت يا أختي-
  .راغب

  :ة ويصيحاندفع راغب يهز شعيل
   إيش تخرف هذه المجنونة؟-

  :التفتت شعيلة يمنة ويسرة هامسة
بعد قليل يحين وقت . اسكتي يا أختي واهدأي.  ال ترفع صوتك-
  .اهللا يلهمك الصبر. الرضاع

  :صاح راغب بعوس
  . احكي لي يا بنت الحرام-

  :قالت عوس وهي تكفكف دموعها
ضع إذا كانت الشيخة  ابن األمير دشاش، ربي يبقيه ألمه، كيف ير-

أخذوا بنيتي ورموها في البليخ . حليمة ال ترضعه؟ حظّك ابن كلب يا عوس
لو كانت الشيخة ترضع أوالدها . يا راغب، حتى يبقى الحليب البن األمير

كيف تبقى صبية وابنها الكبير صار بطول والده؟ راح زوجي وراحت بنتي، 
  .ما بقي لي غير رحمتك يا رب العالمين

إن شاء . قومي اغسلي وجهك وكلي. مدي اهللا يا أختي واصبري اح-
  .رأيت الشيخة غاضبة هذا العشاء. اهللا حليبك يدر ويشبع الولد

قالت شعيلة، وراغب ينسحب إلى ركنه، ويلجم شهيقه الذي تالحق، 
  .كأنه عاجز عن التقيؤ أو عن الصراخ، فلم يبق له غير البكاء

*     *     *  
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انسّل من الخيمة، ال يجرؤ على . حتى أضاءت عين آدملم يغمض جفنه 
عجل بالخروج إلى . أن ينظر إلى شعيلة وال إلى عوس التي احتضنت ابنته

وكما في ليلته، ظلت أذنه في نهاره، تدوم . الجنوب، والمأمور يستمهله
بصراخ طفلة، خرجت للتو من رحم أمها، والبليخ يصفق، يغالب الصراخ 

نتفخ ثدي عوس كالقربة، ويطلق دواس رصاصة واحدة، تثقب حتى يغلبه، في
أذن راغب أو صدر عوس، ويشخب الحليب والدم معاً، وتدوم األذن بصراخ 
شعيلة جذلى، ما دام الشيخ غثوان قد أهدى األمير دشاش أختها، وما دام 

وإذ يعجز راغب . األمير دشاش قد اختار لعوس زويد، أصغر عبيده وأجملهم
، كما في ليلته، عن أن يفرق بين وجه العبد حمود أو العبد سويط أو في نهاره

العبد زويد، تدوم أذنه من جديد بصراخ شعيلة، وهي تلد له بنتاً، أو بصراخ 
عوس، وقد ُأفرد زويد خارج النهر، حتى قضى عليه البجل، وال يجرؤ راغب 

ؤ على أن على أن يسأل عما أصاب العبد الصغير بذلك المرض، كما ال يجر
يسأل عما إذا كانت أخت الشيخة حليمة قد ماتت بالبجل حقاً، أم أنها لم تزل 

  حيث قضى األمير دشاش الشتاء؟
 كذلك راح التطويب يتباطأ ويتسارع، يصعب ويهون، وراغب أصم
كالصخر، يتجاوز الرقة والطفطافة والمكحل، ويمعن في البادية، ثم ينعطف 

يحسب أنه ينأى عن عين آدم، أو أنه يكاد ينجو، ما فيها شرقاً، فشماالً، وهو 
دامت الجوالن تقترب، لكن صوت شعيلة يروح يناديه كلما أمعن، وربما 
صوت عوس، أو صوت البليخ، فيلتفت إلى الخلف، ويخشى أن يحّل بابنته ما 
حل بابنة زويد، حتى لو لم تكن شعيلة مرضعة، فينسى زوجاته وأبناءه 

والن، ويخلد إلى النسيم الذي يرق كلما دنا الفجر، فتهدأ المتناثرين في الج
  .نفسه قليالً، ريثما يغفو، قبل أن يناديه المأمور

وفي منتصف اليوم السابع والعشرين أقبل على عين آدم من الشرق، 
وقد انتهى التطويب، وفوجئ بعوس وشعيلة تدوران حوله فرحتين، كأن شيئاً 

مشوقاً، ويعده بما ينسيه تعبه، فتذكر األرض لم يكن، واألمير دشاش يعانقه 
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التي سينظم له المأمور سنداً بها، وانفرجت شفتاه قليالً في الحفل الذي أمر 
ولما عاد راغب إلى الخيمة، افتقد شعيلة، فأسرع . به األمير، وداعاً للمأمور

إلى القبة، وما كاد يستلقي حتى أغفى، والمرأة المشوقة تلتحم به، وعضوه 
  .تصبين

*     *     *  
والحراثة قد بدأت، . في أرضه الجديدة صار يمضي أغلب الوقت

وعيناه تلونان التراب كل يوم، تستذكران العال، وهو يعدهما بما سيرث 
  .هناك، والسماء تلون غيومها، ولسانه يلهج بالدعاء مع الفالحين

 يكاد  في عين آدم، ال راغبما إن انتهت الحراثة والبذار حتى انطوى
. يغادر القبة إال إلى المضافة التي هدأت بعد ما رحل األمير دشاش إلى مشتاه

.  يتعجل انصراف الساهرين، لينام أبكر مما تعود وتعودت شعيلة راغبكان
ويداري . وفي نهاره كان يقلب النظر في السماء التي ما فتئت ترقش غيومها

 تمضي دون أن تمطر، مثل الفالحين الوساوس التي أخذت تخز، فالغيوم
  .والشتاء يمضي، أسرع من العهد به

. أخذ البليخ ينوس، ولم تزهر البادية، كما صار الرعاة يرددون
وصار راغب يردد الدعاء خلف سوعان مثل اآلخرين، كل مساء، ثم صار 
. يدعو في سره، قبل أن ينام، أو حين يستيقظ فجأة، والفجر ما زال بعيداً

 تغيم، والحر هجم مبكراً، وانقطع األمل بالموسم لكن السماء ما عادت
  .المأمول

عاد األمير دشاش من مشتاه، يشكو الجفاف، يحث سوعان على الدعاء، 
ويقف خلفه راكعاً وساجداً في المواقيت الخمسة، كما لم يره راغب الناصح 
وال الفالحون يفعل من قبل، فيما كان الصبيان الصغار يتجرأون على البليخ، 

الحر قد غدا ال يطاق في عين آدم نفسها، والرعاة ال يكادون يختفون حتى و
يظهروا فزعين، فيما القطعان ال تقوى على الثغاء، والفالحون يستجيرون 

  .باألمير دشاش، بعد أن أصمتْ عنهم السماء
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أما إلى الشرق، . أعفى األمير الفالحين على مجرى النهر من حصته
وما لبث أن أرسل العبيد ينادون، . ة كي يعفو أو يقلّصفلم يكن ثمة موسم البتّ

  :من تل أبيض إلى الطفطافة والمكحل
الحالل .  األمير دشاش في أول يوم من وقدة سهيل يغرب بحصانه-

من أراد أن يعيش حالله يمشي مع األمير، ومرحباً . هنا ما عاد له عيش
  .بالغريب قبل القريب

ين آدم منذ منتصف آب، ومنها مما ليس تدافعت األغنام والجمال إلى ع
وفي الموعد الذي ضرب، أوصى راغب الناصح بمن . لقبيلة األمير كثير

  .تبقى في عين آدم، وهمز حصانه مشرعاً بندقيته، ودوى الرصاص
ومثل . ومثل ساحة القتال وقد خلت، بدت عين آدم في األيام األولى

يها يهزل، كالبليخ، أو كالشجر، من تبقى ف: خرابة مهجورة، ظلت تبدو شهوراً
أو كسوعان الذي ما لبث أن أخذ يهذي، أو عوس التي نضب حليبها، أو كاد 
ثدياها أن يمحيا، وهي تحمل على صدرها األمير الصغير الذي أصرت 

  !الشيخة حليمة على أالّ تصطحبه
لم تجع، إذْ ظل في البليخ ما يسقيها، وما خلّف  ولم تعطش عين آدم،

ير دشاش ال يزال وفيراً، وراغب يوزع منه ظهيرة كل جمعة، بعد األم
غير أن الخوف . الصالة التي ما زال يقيمها سوعان، على الرغم مما حّل به

ظل يكبر، والهزال يكبر، ولم يكن ليطمئن أحداً، ال البليخ، وال المؤونة، وال 
 والبذار، الصالة، حتى عادت الغيوم البيضاء الشفيفة تذكر بوقت للحراثة

أما راغب الناصح فظل عاجزاً، . فتململ الناس، كأنهم يبلّون من علّة طالت
مثل سوعان الذي لم يعد يغادر المزار، إن لم يجره أحد كي يبول أو يتغوط، 

  .وهو يضحك أو يبكي، يغني أو يعوي
قبيل نهاية العام عاد األمير، وقد أمطرت السماء ليلة وصوله، فخرجت 

بر جنوناً وهياجاً منها في النهار، تطير بين المضافة والنهر، تدور عين آدم أك
. حول المزار وتغني، تقرع الطبول وتدبك، تطلق الرصاص، وربما تبكي
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وفي الصباح الذي تضاعف فيه المطر، أوت مطمئنة، وأسرع راغب الناصح 
  .إلى أرضه

. خبطتواصل المطر أياماً، والبليخ يزداد عكراً، يصفر ويسمر ويت
واألمير دشاش يتعجل الصحو، ليسافر إلى حلب، ثم يحلو له أن يقود السيارة 
بنفسه تحت المطر، كأنه واحد من الصبيان الذين يرغطون كل صباح في 

ولم تكد السيارة تغيب حتى تبددت الغيوم، وفي الضحى صحت . عين آدم
يعود السماء، وخرج الناس يراهنون على أنها سوف تمطر من جديد، حين 

  .األمير، وكان راغب الناصح أول من نادى بالرهان
امتد الصحو بقية األسبوع، وكاد الرهان أن ينسى لوال أن الغيوم حجبت 
الشمس من جديد، وظلت تزيد في قتامتها، حتى عاد األمير، قبل أن يتم 

لكن أحداً لم يجرؤ على أن يعلن كسبه . أسبوعه الثاني، وانصب المطر مالقياً
هان، إذْ ازور األمير عمن القوا السيارة، وأشار إلى راغب الناصح أن للر

  .يتبعه، تاركاً الذين أسرعوا إلى المضافة ينتظرون حائرين
في الركن الخاص، خلف المضافة، حيث يبيت األمير وحده كلما حملت 
الشيخة حليمة، أو حردت منه، وقف راغب خاشعاً، وكلماته تتناثر في فضاء 

  .مربد، تخشى صمت األمير وتخشى ردهالركن ال
أومأت أصابع األمير، وعينه السليمة ترمق راغب، حيرى ومغضبة، 
وفي أعماقها تداري تيهاً جريحاً، وجلس راغب متعوذاً في سره، حتى قال 

  :األمير
وقبلها كم ربطني الجفاف هنا؟ .  كل ما غبته أربعة أو خمسة أشهر-

نني وقعت في شدة جديدة حتى راحوا شهرين؟ ثالثة؟ ما صدق الشيوخ أ
. يلعبون بذيولهم؟ ليتني سمعت من الشيخة، وما وصلت بالربع إلى اسكندرون

  .كنت رجعت في الوقت المناسب، وما كان وقع ما وقع
  : تجرأ راغب على أن يعدل جلسته، ويقول

 ٥ م–التيجان 
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مصيبة وقعت، أجارك :  خير يا طويل العمر؟ دخلتك هذه علينا تقول-
  .ل مكروهاهللا من ك

  :قال األمير
تصدق؟ هو ال غيره، يجمع حوله .  الشيخ غثوان يا راغب الناصح-

الشيوخ في غيبتي، ويلبط النعمة؟ يرفض حكومة البادية، ويلعب بعقل 
  الفرنسيين حتى يصرفهم عن القضية كلها؟

  :قال راغب الناصح
 ما جاءنا أحد في غيابك، ال من طرف الشيخ غثوان وال من طرف -

كيف خاطبوه هو، وما خاطبوك يا . من الفرنسيين أيضاً ما جاء أحد. هغير
  .طويل العمر؟ تغريبتك إلى اسكندرون ما هي حجة

  :قال األمير
عين آدم بعيدة، وتدمر مناسبة أكثر : قالوا.  هذا ما يحيرني يا راغب-

معقول هذا الكالم؟ الشيخ غثوان نفسه، جن حتى يضيع على القبائل . منها
ال نريد في : ائر هذه الفرصة؟ الشيوخ جنّوا حتى يمشوا خلفه ويصيحواوالعش

أول من . ملعون أبو فرنسا. سورية دولة جديدة؟ ملعون أبوهم و أبو سورية
. شيوخ الموالي والحديديين أيضاً. لبط النعمة كان الشيخ هجر والشيخ سالمة

لحضر مثل يتبعون ا! صار البدو طالب وحدة أكثر من الحضر ما شاء اهللا
  .ال نريد دولة؟ ملعون أبوهم وأبو من يقيم لهم دولة: الكالب، ويصيحون

وصمت، وراغب يهم بأن يهون عليه، ثم ال يجرؤ، خوف أن ينزلق 
  :لسانه بما ال يرضي األمير الذي أطلق زفرة حرى، وأشاح، قائالً بعد ألي

فع له أنت اليوم غير من ش. ال:  أظن لو طلبت منك ولدك ال تقول-
أنت اليوم يدي هذه قبل هذه، وما بين . عندي األمير جهجاه، رحمة اهللا عليه

عوس ترجع إلى : اسمع يا راغب. يديك ليس بين يدي األمير دواس نفسه
أما البنت . وشعيلة قبلها يا راغب. الشيخ غثوان محلولة الشعر وثوبها ممزق
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هذا شاربي يا راغب و. تتربى، مثلها مثل بنات األمير دشاش. فتبقى هنا
البنت التي تعجبك، من عين آدم إلى آخر الدنيا، عهد اهللا أن تكون . الناصح

وهذا هو الوقت المناسب حتى . زواجك من العبدة كان خطأ: أنا ما نسيت. لك
نصلحه، ونضرب الشيخ غثوان على قفاه كفّاً، عساه أن يفهمه، إذا كان بقي 

النكافيه من البدو نقطة دم، وما نسي رد .  
ونهض فتبعه راغب وهو يترنّح، ال يقوى على الضحك وال على 

  .الغضب
   ما سمعت جوابك؟-

  :سأل األمير فجأة، فاقشعر راغب وجعر
  . القول قولك يا طويل العمر-
  .اسبقني إلى المضافة.  ما خاب ظني فيك-

قال األمير، ودلف من الباب المفضي إلى غرفة الشيخة حليمة، ولبث 
وبعد قليل، وهو يتهاوى نحو المضافة، فغرت عيناه، ولعلهما . اغراًراغب ف

همتا دماً، وظلتا تهميان أياماً، وقد انحلّت ضفائر شعيلة وعوس، ومزقت 
أظافر عبدة أخرى ثيابهما، وانطلق عبد ما بهما إلى الشيخ غثوان، ولم يعد 

ل الشيخ غثوان راغب يرى ابنته، وال يقدر على النوم، حتى جاء من ينبئ بقت
وكان األمير دشاش يتأهب للسفر إلى . للعبد الذي رافق هديتيه القديمتين

الرياض، ليهنئ الملك بتوحيده القبائل واألمصار، كما قال، أو ألمر آخر، كما 
خمن راغب في توهانه، ولم يستطع أن يتبينه إال بعد أن سافر األمير دشاش، 

دئٍذ ضحك أعلى فأعلى، كأن الشيخ عن. وعاد هو سيد عين آدم بال منازع
غثوان قد انتقم له هو بقتل العبد، وسخر من النسب الذي يسعى األمير دشاش 
كي يحييه في الرياض، ليستعين به على لغز إهمال الفرنسيين له، عندما 

  .فكروا بحكومة البادية
*     *     *  
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-٧-   
غياب شهور، على حارة الشيخ حسن شرع عبد الودود السعد يتردد إثر 

  .تهاوت المدبغة خاللها، وهو عاجز
كانت الجلود الفرنسية قد مألت السوق، وجلود مدبغة السعد ال تقوى 
على أن تنافس، ال في المالسة وال األلوان أو السعر، كما اعترف صاغراً، 

كان أغلب العمال قد انصرفوا، بعد أن . وال في المتانة، كما ال زال يكابر
لى تنزيله ألجورهم إلى النصف، وملّوا من قضاء سحابة صبروا أسابيع ع

. النهار بال عمل، فأطبقت على عبد الودود الوحشة، ال الخسارة وحدها
ومثلما جرى إلى المدابغ التي تتهاوى، جرى إلى هولو التكلي وسجيع نظام 
الدين، ينشد عزاء ونصرة على نفسه، كيال يبيع المبدغة ويلحق بقاسم 

  .ذين سبقوا إلى أمريكاالسعد أو بال
وعلى الرغم من أن نفسه سرعان ما أنست للعشايا التي توالت في 
بيت سجيع أو هولو، تفيض بحنان حسن الحامل، وتضج بصخب حامدة 
وأوالدها، أو بأشتات االنتخابات، إال أن الهجرة ظلت تراوده كلما آواه 

يدة على كل مهاجر، السرير البارد، ترخي له وحده القيود األميركية الجد
تهدهده في البحر أسبوعاً أو أسبوعين من بيروت إلى مرسيليا، تؤنسه ثمة 
زمناً أطول أو أقصر، ثم تجري به إلى كوبا، محتالة على ما فرضت 
المكسيك أيضاً من قيود جديدة على المهاجرين، من سورية أو من سواها، 

ر الباخرة، ينتفض وحين يعتم المحيط والليل عليه في قع. إلى أمريكا
مذعوراً، ينادي ابنته صفية التي تكبر في حضن أمها وسليم أفندي البسمة، 
ينادي بيت السعد الذين سينقرضون به، يعدو كالممسوس خلف صفير 
الباخرة، فيرتد به الرصيف من الميناء إلى محطة القطار، يتلمس في جيبه 

، والليرة الواحدة التي الليرات الذهبية الخمس التي سوف يدفع للناولون
ستتبقى لينفق منها في سفره الطويل، وفي أيامه التالية، وهي تفيض مثل 
نبع الفيجة، فال يبيع المدبغة، وال يهاجر، وإن ظلت الكوابيس تتقاذفه حتى 
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الصباح، فيبكر إلى المدينة المأخوذة باالنتخابات، يزج نفسه في حمأتها، 
لمرشحين ورجال التحري والقبضايات، حتى وينسى، فيما صيته يذيع بين ا

  :بات عقب كل عراضة يجد من يدنو منه هامساً
  .لي معك حديث على انفراد.  ال تنصرف يا عبد الودود-

*     *     *  
كذلك دنا منه سليم أفندي البسمة أيضاً إثر اللقاء الحاشد أمام جامع 

د بهشام الساجي يتصدر وفوجئ عبد الودو. الدقاق، وهو يشير إلى باب السيارة
  :المقعد الخلفي وبصوت سليم أفندي يرق، وقد نأت السيارة عن الجامع

  كيف تسير؟.  كأنك منصرف عن المدبغة-
  . يرحمها اهللا-

  :قال عبد الودود هازئاً
   ماتت؟-

  :سأل هشام ضاحكاً، فالتفت إليه عبد الودود، وقال بحياد
  . تقريباً-

  :قدم مقطباًتراجع هشام يلوم لسانه، ثم ت
  كيف بمدبغة بسيطة؟.  المعمل العصري أفلس-
   تواسيني؟-

سأل عبد الودود، وعيناه تالحقان أبواب الدكاكين، وقال سليم أفندي 
  :بحرقة

  . السوق كله زفت-
  :التفت إليه عبد الودود قائالً

  .اللقمة يا أفندية.  الحبل خنقنا-
  :قال هشام

  .ودها، وخفّضت الجماركفتحت السوق لجل.  هي فرنسا يا أخي-
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انس . وأنا بحاجة إليك. بيننا عشرة عمر.  أنا أخوك يا عبد الودود-
  .خذ اآلن. المدبغة حتى يفرجها اهللا، وتعال معي

  :قال سليم أفندي مقاطعاً هشام، ودس رزمة في جيب عبد الودود مردفاً
  . ورأس ابني عالء ليس من أجل االنتخابات-

بالرزمة بين قدمي سليم أفندي، واندفعت يمينه رمت يسار عبد الودود 
إلى الباب تفتحه، فحال هشام دونها، وأوقف سليم أفندي السيارة، وهتف وهو 

  :يحتضن عبد الودود
  .أصيل واهللا.  أصيل يا أخي-

*     *     *  
انكفأ عبد الودود في األيام التالية، كاتماً ما دار في سيارة سليم أفندي، 

  .ة الجميع لفتور حماستهوملوياً عن دهش
كان يفكر حزيناً وناقماً في أن سليم أفندي الذي قد يكون نائباً عما 

وما اندفع . قريب، يمكن أن يسلبه من جديد، كأن لم يكتف بخديجة وصفية
عبد الودود كي يقدمه في االنتخابات، لسورية كلها، ال لمرشح واحد، حاول 

  .ئقة وانهيار المدبغةسليم أفندي أن يشتريه، منتهزاً الضا
ربما كان عبد الودود مندفعاً من أجل سليم أفندي أو من أجل مرشحي 

فما دامت الشيخ حسن . الكتلة جميعاً، دون أن يفاضل أو يختار أو يتحزب
لم يكن سليم .  تهتف للكتلة، فهو يهتف- أو المدينة كلها -والميدان والشاغور 

عبد الودود ال يبتغي ماالً وال جاهاً، ال أفندي بحاجة إلى أن يدّل بماله، و
يبتغي غير نفسه الكسيرة، أو المدينة التي تصخب، لكن سليم أفندي خرب 

وقد تأكد له ذلك حين قرعه سجيع . لحظة من لحظات عبد الودود الجميلة
  .وهولو على ابتراد همته، فيما موعد انتخابات الدرجة األولى يقترب

  :قال سجيع
  .. أفندي الرزمة أكبر لكنا لو جعل سليم-
   أية رزمة؟-
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فلقد أشاع األمر إذن سليم أفندي، ولن يجدي . انتفض عبد الودود يسأل
  :أن يقسم سجيع

  .أثير نخوتك.  أنا أمازحك يا أخي-
  :ولن يجدي أن يقسم هولو

  .ما كان يغتابك.  سليم أفندي كان يشيد بك-
يع يتهيأ لألذان، وإذا كانوا يسيرون حذاء المقبرة، قبيل الغروب، وسج

لكنه ما كاد أن يصل حتى وافاه . بعبد الودود يستدير ساخطاً، ويعجل إلى بيته
وقد . كان مسلّم أيضاً بين المرشحين. رسول مسلم دحه داعياً إلى العشاء

فوجئ عبد الودود كسواه بما بات ينادى به مسلّم منذ بدأت معركة االنتخابات، 
أن األستاذ مسلّم دحه موظف ذو شأن في البلدية، منذ ولم يكن يدري قبل ذلك 

  .وقت غير قصير
وكما أبهت بعض الرجال حضوره، فلم . برفقة الرسول سار حانقاً

يردوا تحيته، أو تنمروا في وجهه، أبهتته الخراف العديدة التي توسطت صفّي 
  :الرجال، وهياج مسلّم وهو يالقيه مخاطباً

وهذا واحد من رجال .  بعبد الودود السعدأهالً:  أهالً بوجه السعد-
  .سليم أفندي البسمة جاء إلينا

توقف عبد الودود مرتبكاً، وقد تعالى الهتاف بحياة األستاذ مسلّم والشيخ 
  :زين، لكن ذراعيه اندفعا زاجرين، ودوى صوته

وأنا لست من . أنا لم أحضر هكذا.  أنت أرسلت خلفي يا أستاذ مسلّم-
  .رجال أحد
طع الهتاف وقطبت الجباه، فيما األستاذ مسلّم يفسح لعبد الودود انق

  :بجواره قائالً
  .أقسم باهللا لن تجلس إال بجانبي. تعال إلي.  نعم نعم-

رفض عبد الودود أن يثنّي اللقمة، وأقبل يتفرج على شره اآلكلين، لكن 
  :مسلّم قطع عليه الفرجة التي كانت تتجاذبه بين الضحك والقرف، وهمس



 

 -٧٢-

النيابة في . نحن رجال الشيخ زين.  ابق إلى جانبي يا عبد الودود-
ما حاجتك إلى سليم . مكانك بيننا. أنت رجل مؤمن، طيب وشجاع. جيبي هذا

أنت اليوم . أفندي وجماعته؟ انس أنك اشتغلت عنده يوماً، أو عند الباشا شكيم
وبعد . لى يدكأريد الشيخ حسن ع. ال تهتم. أعرف أنها تخسر. صاحب مدبغة

  .اطلب وتمن. هذا العشاء، لو رغبت، أجمعك بالشيخ زين نفسه، ومنه تسمع
وهو يفكر في أن يستجيب، ويصغي . عاد يتفرج. لم ينبس عبد الودود

غير أنه . للشيخ زين، كما أصغى لألستاذ مسلّم، ثم يعفط لهما، وينصرف
ليم أفندي أو من وقف فجأة مودعاً، وقضى ليلته يجلد نفسه أو ينتقم من س

ومن أجل ذلك بكّر إلى . المدبغة، وربما من فرنسا والشيخ زين واألستاذ مسلّم
بيت األستاذ مسلّم، والزمه حتى انقضت انتخابات الدرجة األولى، وُأعِلن فوز 
األستاذ، وحمل الرجال عبد الودود السعد على أكتافهم، فقادهم، وأصواتهم 

، وإذا بجمهرة أكبر تتصدى، هاتفة لسليم أفندي تشق المساء، إلى جامع الدقاق
وغامت عينا عبد الودود حين التحمت الجمهرتان والتمعت السكاكين، . والكتلة

  .ودوت طلقات قليلة، وهو يهوي فوق أمعائه
*     *     *  

جمع أحد عنابر المستشفى عبد الودود مع سجيع الذي غادر بعد ثالثة 
خاصة، ولم يلتفت منهم إلى عبد بلشيخ حسن أيام، عاده فيها كثيرون من ا

الودود الغارق في غيبوبته سوى هولو، أما سليم أفندي وهشام فقد ازورا عنه، 
  :وسجيع يرمقه هامساً

  .اهللا يلعن الشر وساعته.  اهللا يعينه ويشفيه-
بعد صحوته، وقد خال العنبر، ظل يومين منسياً، قبل أن يتدافع عديدون 

 يتقدمهم هولو وسجيع الذي تهدج صوته، وهو يحتضن كف من الشيخ حسن،
  :عبد الودود

.  لماذا فعلت هذا وأنت لم تأخذ من مسلّم دحه قرشاً؟ سامحني يا أخي-
مسلّم دحه بنفسه ضرب بك المثل، وكالمه من . حسبنا المال غرك وأخذك منا
هو . لمالعبد الودود السعد ال أحد يشتريه با: لسان إلى لسان، بلغ كل أذن
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. أنت عاشرته وخبرته. كان يعرض بسليم أفندي، صحيح، ولسانه مثل المبرد
سليم . ولكن أنت تعرف. أراد أن يفتخر بك، ويعير سليم أفندي بنا، صحيح

أين . هذا ما أغضبك؟ نحن أخوتك وأهلك، ولم تصدقنا. أفندي ما كان يشتريك
لوح هنا؟ ما عادت لهم مسلّم دحه وجماعته؟ هل يكفي أن يمدحوك وأنت مش

عجل قم . حاجة بك؟ لكن االنتخابات ما انتهت، والمعركة اآلن أصعب
  .بالسالمة حتى نحارب سوية
افتر ثغره ممتناً، واخضّل جفناه وهما يودعان . لم يفه عبد الودود

وحين بات وحيداً، أحس أن آالمه تخف، وأن . زواره بغير ما استقبالهم به
وسرعان ما أغفى، موصالً بقية ذلك النهار . لتئم سريعاًجراح بطنه وكتفه ت

بالليل، كأنما غرق في غيبوبة جديدة، وثغره يفتر كل حين، لكأن العنبر امتأل 
بزوار آخرين، يتقدمهم سليم أفندي محمالً بالهدايا، وينحني على جبينه مقبالً 

، يتعلل فيةن أجل االنتخابات، بل وفاء لصوداعياً، يقسم على أنه ما جاء م
لتأخره في الحضور، ويصدقه عبد الودود، يبارك له بالفوز، ويخفق فؤاده 
لصفية التي لم يرها منذ األمس أو منذ ولدت، يرجو أن تكون دموعها هي 
التي جاءت بسليم أفندي، ويعد دموعه الحبيسة ببيت يؤويه مع ابنته، ويودع 

وعندما ينادي .  على قطرة ماءزواره، مستسلماً أللم ال يطلع من جسده، والئباً
  .بذلك، تمتد يد هشام الساجي بالكأس، وقد غمره ضوء العنبر

*     *     *  
تربع عبد الودود في السرير نشيطاً، وأصابعه تلوح للرجل الذي وقف 

  :ولما أتى على الكأس، قال هشام. خلف هشام يحثه ويبتسم
. ال تؤاخذنا. ا معكقصرن. الحمد هللا على سالمتك.  هنيئاً يا ودود-

أظنك . سري أفندي أبو الخير: هذا صهري. الحقيقة دائماً ال تظهر إال متأخرة
ولما عرف أني قادم إليك أصر على أن . تعرفه، هو من جماعة الشيخ زين

  .يرافقني
  :قال سري أفندي

  .أنا بحاجة إليك.  انهض يا بطل-



 

 -٧٤-

  :تمتم عبد الودود
   أين مسلّم دحه؟-
اتركه . نحن جماعة واحدة، ال أنكر، ولكن الحق حق. فاء ينقصه الو-

  .يا عبد الودود
قال سري، فأحس عبد الودود أن صدره يثقل، وأن الوجع يشده إلى 
الخلف، ويمدده مزموم الشفتين، غير قادر على أن يتبين صوتي الرجلين، 

 زفرة حرى  عبد الودودحتى خرج هشام باسطاً كفيه وعجالً، حينئٍذ نفث
سبل جفنيه، وقد عاد سمعه إليه، ولبث ينتظر ما يرتسم على محيا سري وأ

  .أفندي أبو الخير
*     *     *  
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ندر أن جرفت سري أفندي شؤون الناس بعيداً، وإن كانت تُشاِغلُه بين 

خاصة حين يتصل ذلك بأسرته وبحين وآخر، في وفاة أو مصالحة أو زيجة، 
أما فيما هو أعم وأقصى، فقد كان يؤثر . دنينأو بأسرة الساجي، وجيرانه األ

  .دوماً الفرجة والسالمة
ربما كانت مساهمته العامة األولى تلك المبالغ الضئيلة التي تبرع بها 

كان التبرع يزداد كلما . للجمعية الخيرية اإلسالمية، بعد االحتالل الفرنسي
وقد تكون . معيةتعالى الثناء عليه، وشاع، حتى بات دون قصد منه ركناً للج

حين صار يكبر في الجمع، يسعى . تلك الخطوة هي التي قادته إلى ما تالها
في األسواق القريبة محرضاً على اإلغالق، ليس من أجل الصالة، بل نكاية 

 العطلة إلىكان سعيداً بدعوته المسلمين . بالعطلة الرسمية الفرنسية أيام اآلحاد
عته سعادته إلى أن يخرج إلى األسواق البعيدة، وقد دف. األسبوعية يوم الجمعة

وفي أي . لتغدو الدعوة إلى عطلة الجمعة وحدة للسوريين، مهما يكن دينهم
كانت الغبطة والشجاعة اللتان تجتاحانه . سعي لسري، لم يأبه في أن يتصدر
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ته لذلك بدا مرتبكاً في األيام األولى لعود. أحياناً مرهونتين بما يجتاح من حوله
من المنفى، كما في األيام األولى لمعركة االنتخابات، حين تحلّق في كل منهما 

لذلك أيضاً لم يكن يسيراً . الناس حوله، وهتف الشبان باسمه، والزموا بيته
  .عليه أن يقترن اسمه باألفندية

لم . كان انتظامه في منظمة اليد الحديدية أول خطوة له يحفّ بها الخطر
من ناداه إليها إال في أنها تقاوم الفرنسيين سراً، فهي ال تنشد يفكر حين لبى 

وهي أقرب إذن إلى النفس من عطلة الجمع أو من الجمعية . جاهاً إذن
ولوال ذلك ما دعا إليها . الخيرية، ما دامت أكبر زهداً وأماناً، وجرأة أيضاً

  .هشام الساجي
أن طارت أوراق لم يفكر في رجال التحري، وال في الخطر، إال بعد 

فتخفى لحظة أو دهراً، وظل ال يصدق النجاة  اليد الحديدية في المرجة،
ولسنوات انطوى من بعد على نفسه، حتى إذا أقلقت الثورة المدينة، . شهوراً

طرد صبيه، بعد أن ضبطه يخبئ في جيبه إصبعاً من الديناميت، وقهقه 
  !لسمك في بردىلحلفان الصبي وأمه على أن الديناميت كان لصيد ا

كان يرى الصبي فيما بعد يسوق حمارته، فيأسى تارة، ويشك تارة في 
لكن امرأته فاجأته . أن ثمن هذه الحمارة، وما تحمل، قد سرق من دكانه

  : وقالت- ولم يكن كل ما تبرع به ليعدل ثمنها -بتبرعها بإسوارة للثوار 
. يك السابق لو تحزر من جمعت الذهب من النساء؟ الداية، أم صب-

البد من يوم تعرف فيه أن . سامحك اهللا يا سري: انفطر قلبي وهي تقول
  .يميني صادق، ويمين ابني صادق

  :اغتاظ سري وتحركت وساوسه، فقال
إذا ضحكت .  أرجو من اهللا أن ال تكون حيلة جديدة منها ومن ابنها-

  على عقلك، وعقل جاراتك، فكيف تضحك على الثوار؟
المستورة، ما من واحدة منا ال تعرف أنها . تحكي هذا لغيري إياك أن -

من تظن اشترى . وابنها وحمارته مثلها. أصدق وأسرع من ينقل األخبار للثوار
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الحمارة حجة ! أنت في السوق، وال تعرف؟. له الحمارة؟ الثوار يا سري
  .يوهو وهي عين للثوار من بيتك حتى باب شرق. للصبي، مثل الوالّدات ألمه

سخر سري من امرأته وجاراتها، وإن كانت شكوكه قد هدأت، حتى 
تناقل السوق أن الصبي اقتيد إلى المحكمة العسكرية مدمى، ألنه كان يخبئ 
في الخرج إصبع ديناميت، وقيل إن القاضي كذّب يمين الصبي، وحكم عليه 

  .بالسجن سنة، وصودرت الحمارة والخرج
وحث امرأته . ضاعف من تبرعاته للثوارعذّب الندم سري طويالً، و

وعلى الرغم من أن الثوار ما لبثوا أن أرسلوا . على أن توفّر للداية ما تحتاج
إليه طه اليتيم، وصار يؤوي شباناً يلفون الزرنيخ والحصى بالخرق العتيقة، 
ويحزمونها بالقنب، ليرمي األطفال الفتاش بالمقالع على الفرنسيين، إال أن 

 لم تهدأ، حتى اختير ليكون جاسوساً للثوار، بعد أن يشيعوا خبر نفس سري
ولعل ذلك لم يوافقه تكفيراً عما جازى به الصبي وحسب، بل ألنه . خيانته لهم

  .بدا أيضاً أكبر زهداً وأماناً، وجرأة
*     *     *  

في منفاه اعتزل الناس شهوراً، ثم عاد أشبه بما كان قبل أن تأخذه 
، وأنس خاصة لصبيه الجديد، كما سمى منفياً آخر، سكن بجواره، الثورة بعيداً

  .هو هزاع نصر
ثم . خرج الصبي الدرزي بمعلمه إلى القامشلي، فالتقى بشيخ األليان

خرج المعلم بصبيه أبعد، مخالطاً معه من األكراد واألرمن كثيرين، ال 
 نصر إلى وحين نقل هزاع. يشبهون من عرف من األكراد واألرمن في الشام

سجن حلب، كان سري أبو الخير قد صار صديقاً ألمير الجبور، وكان قد 
أمعن في جغجغ والخابور والسهول والقطعان، يرسم لغده القريب، كأنما سيقيم 
ثمة حتى يموت، أو كأنه يجدد لنفسه نسباً منسياً إلى ذلك المكان، ويودع الشام 

  .يخ زين أصدر العفوإال أن الش. بسكينة وسالم في قرارة الروح
*     *     *  
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. كانت أواصر هشام الساجي مع أقربائه متينة دوماً، ولكن في صمت
غير أن سري نُفي، . ولم ينتقض ذلك إال حين شاع أن سري أبو الخير خائن

وسرعان ما سرى أنه كان عيناً للثوار، وأن الثوار هم من أشاع خبر خيانته 
ولعل . كتشف الفرنسيون ذلك إال بعد فوات األوانولم ي. كي يضللوا الفرنسيين

  .ذلك ما أخر عودته من المنفى، بعد صدور العفو
احتفى هشام بعودة صهره، ونشر للمجاهد الزاهد صورة كبيرة في 
  :الجريدة مذيلة بالتهنئة، لكن سري فاجأه بعد قليل، كما فاجأ كل من احتفى به

  .شيخ زين رشحت نفسي لالنتخابات، وسأعمل مع ال-
لم يقف مع الشيخ زين ممن عادوا من المنافي، ورشحوا أنفسهم 

وألن الشيخ زين رأس الجماعة التي تأتمر . لالنتخابات، إال سري أبو الخير
بأمر الفرنسيين، أو هي على األقل تعارض الوطنيين، فقد رأى هشام نفسه في 

 كان -ادى  كما صار ين- غير أن سري أفندي . مأزق جديد بسبب صهره
  :واضحاً، وبسيطاً، إذ أسر له

. هذا جزائي على ما قدمت. هذا حقي.  أنا أريد النيابة يا هشام-
والطريق السهلة والمأمونة إلى البرلمان هي طريق الشيخ زين لمن كان 

من أين لي بما تتطلب االنتخابات من مال؟ لست فقيراً، لكن جيوبي . مثلي
كل يوم كنت أخسر فيه ما أخسر، في . كليست مليئة مثل جيوب أصحاب

. هذه واحدة. الحمد هللا على كل حال. القامشلي، كانوا هم يربحون ما يربحون
افرض أن الشيخ زين ما أخذني تحت إبطه، فهل تظن أن : والثانية يا هشام

فرنسا تتركني أنجح، حتى لو أعطتني سورية كلها أصواتها؟ تقاتلون ضد 
لك وحدك . أنا أريد النيابة بال قتال. أنا قاتلت وشبعت. التزوير؟ قواكم اهللا

اتركني أنجح على ذمتهم، وربك يحّل . اليوم معهم وبكرة عليهم: أقول يا هشام
عددها كبير . فالكتلة ال تريدني اليوم: أما الثالثة والقاصمة. كل عقدة من بعد

اسأل . متأخربالجاه والمال دوري . بالحسب والنسب دوري متأخر. والحمد هللا
هذه . على مهلك يا سري أفندي: قالوا. اسأل الباشا شكيم. سليم أفندي البسمة
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اصعد السلم درجة . خلّها للدورة القادمة. هذه انتخابات صعبة. جمعية تأسيسية
أي سلّم وأي درج يا هشام؟ أنا أجرب حظي، ولن ينالني أكثر مما . درجة

  .نالني من ألسنة الناس، وأنت أولهم
ولعل . أكد سليم أفندي والباشا شكيم ما حسبه هشام ادعاء من سري
إال أنه لم . المرشح الطامح، لو كان شخصاً آخر غير سري، لدافع عنه هشام

من أجل ذلك انقطع عن . هشام الساجي قدم القرابة: يرد ألحد أن يشير
إذا حتى . وزجر نفسه كلما تمنت النجاح لصهره. زيارة بيت سري أفندي

نجح لم يهنئه إال هذا الضحى، حين حضر سري بنفسه إلى الجريدة ألول 
  .مرة منذ عاد من المنفى

من أجل ذلك أيضاً حاول هشام أن يتملّص من صهره ليزور عبد الودود 
بمفرده، وحاول أن يتملّص منه ليعود إلى الجريدة وحيداً، يتساءل عما يجعل 

لمان، والبد أن ينجح في النصف من نجح في النصف األول من طريق البر
الثاني، يستعين بعبد الودود السعد، أو يستميله عن مسلّم دحه؟ هل يكون سري 
أبو الخير قد بدأ معركته االنتخابية اآلن؟ هل استثاره هشام بالتزوير وشراء 
أصوات الناخبين؟ أم أن سري ال يريد أن يدخل البرلمان أقّل شهرة من 

 منهم أو المتواطئين مع الفرنسيين؟ تراه ما اكتفى بشهرة اآلخرين، الوطنيين
  .المنفى؟ أم أنها، والفوز في نصف الطريق األول، قد أساال لعابه

. قد يكون ما يدخر سري ال يكفي إال لودود واحد فيما تبقى من المعركة
لكن . كذلك تعلل أيضاً هشام لصهره، وهو يجتاز الجريدة نحو السنجقدار

وكان . قبل أن يتوجها إلى المستشفى بما يشي بامتالء جيوبهسري تحدث 
هشام قد عجل بالشاي، كأنما يختصر الزيارة المحرجة، حين انطلق ضيفه 

  :ولم يلبث أن سأل. يرثي ما احترق من السنجقدار
 القدحة، وأودعته ما وفرت بعد  بك صحيح أنك رجعت إلى عارف-

  .الجريدة؟ أختك قالت لي
  :ايقاًقال هشام متض
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مبلغ زهيد أستعين بربحه الزهيد على الجريدة .  أختي ال تحفظ سراً-
  .في مثل هذه األيام
  :قال سري

أما . والقادم أعظم.  ال أحوال عارف بك وال سواه على ما يرام-
فكرت بمالك؟ غداً أو بعد غد يعلن الرجل إفالسه، كما بدأ بعض التجار 

  .يفعلون، ويضيع منك كل شيء
- باهللا سم.  
. األعمى يرى المصائب القادمة.  كل ساعة، لكن الحذر واجب-

  .والحريص يتّقيها
  .كيف تتقي أنت هذه المصائب؟ أنت أيضاً في السوق.  إذن أنا أعمى-
-أنا قادم . الخوف عليك، أختك قفعت أذني من أجلك.  ال تخف علي

  .إليك من سوق التبن
تأكل الترمس؟ ليس عندك ما  وما كنت تفعل فيه؟ تشتري القنبز أم -

  أوصتك أختي على مكنسة خاصة؟. يطير وال ما يرفس
  .كنت أتفرج على سينما النصر بعد الحريق.  أنا ال أمزح يا هشام-
   هل أصلحوها؟ منذ متى تذهب إلى السينما؟ هل هذا وقتها؟-
ولكن . السينما ما زالت كما كانت من يوم احترقت.  تكلم بجد يا هشام-
هل فكرت كيف نالها الحريق هي وما حولها؟ أمس تفرجت على : قل لي

  .األخيرة لم يؤذها الحريق. مسرح القوتلي قربك، وسينما زهرة دمشق
   ما شأني بهذا كله؟ ما شأنك أنت أيضاً؟-
أنا أشتري . هذا سر بيننا.  أنا أئتمنك يا هشام، قبل االنتخابات وبعدها-

لوكندات، :  خرائب كثيرة، في المرجة نفسهافي السنجقدار خلّف الحريق. اآلن
األسعار . مسرح القوتلي مناسب. أظن أن سينما النصر مناسبة. مطاعم، دكاكين
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بين يوم ويوم تملك سينما أو . اسحب وديعتك من عارف بك واتبعني. رخيصة
الليرة تزحط يا . على األقل تحمي مالك من الخسارة أو من اإلفالس. مطعم

  . من يبدلها، ولو بحجر، بل خاصة بحجرهشام، والعاقل
تململ هشام، وهمهم مستحسناً، ثم مهوناً ومشككاً، كما فعل ثانية، وهو 
يتقدم نحو سوق التبن، يتحاشى النيران التي أتت عليها أو على السنجقدار، 
كأنها ال زالت تلتهب أو تدخن هنا وهناك، وتخلط عليه أسماء التجار الذين 

  .أو الذين رثت السوق والصحف لخسائرهمأعلنوا إفالسهم، 
واستوقفت عينيه ندرة األماكن المحروقة التي لم تمتد إليها يد بعد، ثم 

لكن سري . أقلقتهما، إذْ يضاعف ذلك األسعار، على العكس مما يحسب سري
 وربما كان -  فكر هشام وهو يقفل إلى الجريدة -قد يكون غير جاٍد البتة 
قد يكون ينصب الشباك لهشام، أو . هو من استمرأ ذلكيبطن غير ما يظهر، و

لعارف بك نفسه، بدالً من أن يستدين، كي ينفق على عبد الودود السعد، وعلى 
  .ما تبقى أمامه من طريق البرلمان

ثم عدا من بيت عارف بك . خلف السؤال عدا هشام إلى بيت عارف بك
يطمئن على اليوم . لكتلةومن الجريدة عدا إلى مكتب ا. إلى الجريدة مطمئناً

يغالب الكلل . وتواصل عدوه منذ ذلك المساء. الحاسم الوشيك في المعركة
واللهاث، فإذا بالكتلة تفوز بأغلب المقاعد في الجمعية التأسيسية، وبات بوسعه أن 

فالجمعية تتعثر منذ . إال أنه لم يفعل. يلتقط أنفاسه، أو يقف، أو ينام، لو شاء
والدستور يتعثر، وشكوى عارف بك القدحة مما أصاب السوق أيامها األولى، 

وأصابه، تعلو، وهو، هشام، المنهك الكسير، يجتاز السنجقدار كل صباح وكل 
مساء، يتلصص على آثار الحريق، يمرق في المرجة ويحاذر مصادفة عبد 

  :الودود السعد أمام المسرح، لكن عبد الودود يظفر به دوماً، فيحييه متمطقاً
  !على مهلك يا أستاذ -

*     *     *  
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-٩-   
أصر الفرنسيون على أن تلغى من الدستور المواد التي قدروا أنها تتنافى 

لكن الجمعية أصدرت الدستور غير آبهة بهم، وال بمعارضة الشيخ . مع االنتداب
  :زين وأنصاره، وتهدج صوت الباشا شكيم في ختام تلك الجلسة الهائجة

  . انتصرنا-
يم أفندي البسمة فخاطب النواب الذين تحلقوا حوله، وعيناه أما سل

  :تبحثان عن الشيخ زين
  .اآلن يحق للشام أن تفرح. أقيموا األفراح. الحمد هللا.  هنيئاً لنا جميعاً-

  :أسرع الشيخ زين بالخروج متظاهراً بالغضب ومتوعداً
  . سوف ترون إلى أين يجرنا هذا الطيش-

وظل يكتم إحساسه بالنصر حتى أوقف . اًلكنه في سريرته كان سعيد
الفرنسيون الجمعية والدستور، وغدت الحكومة المؤقتة دائمة، كما أيقن هو 

  .وحده، على األقل
ولما . مساء ذلك اليوم تهادى نحو السيارة يحث السائق إلى سوق الهال

الحت السوق تبرم بالطين، وغض عن الموقع الذي كان المسجد يقوم فيه، 
لليالي التي كابد قبل أن يجرؤ على األمر بهدمه، وبعد أن أمر، كي وعن ا

  .يكون للشام مثل هذا السوق
خاصة، تكاثر عليه الخصوم بوكما في الجمعية، في جلستها األخيرة 

لكنه لم يأبه، معوالً على الناس الذين يقدرون أنه الشيخ ابن الشيخ، . وتطاولوا
عندما يفرغ من مبنى البرلمان، كما ويثقون بأنه سوف يشيد مسجداً أكبر 

إال أن الوالد العليل ال يفتأ يقرعه، نادباً فعلة الولد الذي يهدم بيوت اهللا، . وعد
  .بدالً من أن يعمرها

وها هو الولد يحيي الباعة الذين هلّلوا إلطاللته عبر زجاج السيارة، ثم 
. أجلهم أيضاً سوق الهالينطوي مفتقداً تهليل المصلين، والفالحين الذين أنشأ من 

ولما توقفت السيارة أمام بيت الوالد، كان الشيخ زين ينتزع رأسه من حضنه، 
 ٦ م–التيجان 



 

 -٨٢-

مجدداً القسم على أن تبدأ منذ الغداة المشاريع التي يهيئ لسورية كلها، بعد أن 
  .انزاحت من دربه الكتلة والجمعية، وغدت يده مطلقة، مثل يد المفوض نفسه

ليمة من الباب الذي انتصب المرافق خلفه، ثم بأناة أخرج ساقه الس
أسعفت يداه ساقه العرجاء، وانحنى مدارياً العمامة، شأنه مذ انتقل من سدة 

وفيما كان يدور حول السيارة، والسائق يغلق الباب، . القضاء إلى سدة الرئاسة
هاجمت لحيته شرارات متطايرة من التنكة الموقدة أمام الدكان المحاذي، فارتد 

وعرج، وخشي أن يهوي، فتلمست يمناه السيارة، ومسحت يسراه على اللحية، 
وصوت السائق يحشرج الئماً الباعة الذين تكوموا حول النار، والباعة 

  .يلغطون ترحيباً بالشيخ الرئيس القاضي
ردت يمناه عليهم، وأسرع يعرج إلى البيت، منكراً على الشتاء عجلته، 

صحف المسائية في غمرة انشغالها بتعطيل الجمعة، ومتخوفاً من أن تغفل ال
الحكومة باقية، فهذا ما ينبغي أن تدركه وتعلنه، ولو لم يشر : عن الخبر األهم

  .إليه ال الشيخ زين، وال المفوض، وال أحد
أمام الباب الخشبي المطعم الذي عايشه دهراً، توقف، بعد أن لعبت 

 المهذبة، إذْ تذكرت الهاتف هاهنا، أصابع السائق بالسقاطة وتراخت اللحية
كذلك سوف يعلم الشيخ زين كل الذين يهمه أن . بجانب كرسي الوالد العليل

لذلك امتدت يده إلى . يعلموا، من األصحاب ومن الخصوم، بالخبر األهم
  .السقاطة، ودلف متعجالً التحية، إال أن الوالد لم يكن في كرسيه

 التي تخدم البيت منذ توفيت أم الشيخ متثاقلة اقتربت العجوز السوداء
حامت عيناه بين الكرسي والهاتف، ثم تبعتا القفا الضامرة إلى الغرفة . زين

وتقدم الشيخ زين وهو يدعو ألبيه . الشمالية المطلّة على موقع المسجد المندثر
  :بحسن الختام، وكان ال يزال يتمتم حين بادره أبوه، قبل أن يدخل

  . دلفت أمس الغرفة القبلية-
  :ثم أردف وهو يرد تحية ابنه القلقة

أظن أن . اليوم حلمت بالمرحومة.  كّل شيء عتيق ما عاد ينفع- 
  .لقاءنا حّل
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  من سيؤم الناس إذن في المسجد الجديد؟.  أمد اهللا عمرك-
  :دعا لسان الشيخ زين، وتساءل مالطفاً، فانفرجت الشفتان الرقيقتان

: أخبرني. ومة عاتبة وأنا تأخرت عليهاالمرح.  وفقك اهللا يا بني-
  لصوتك اليوم رنّة غابت عن أذني مدة طويلة؟

انحنى صدر الشيخ زين على السرير، فيما العجوز السوداء تدخل حاملة 
  :الشاي األخضر الذي يؤثره، حتى جعله سنّة في الرئاسة بعد القضاء، وتساءل

   منذ متى يا سيدي؟-
  :لى العجوز، والوالد يقولوأقبل يرتشف الشاي، مثنياً ع

  .الرنة نفسها أيضاً لما رئست القضاء.  منذ كلفوك بالرئاسة-
  .الحكومة المؤقتة صارت دائمة.  أبشر يا سيدي-
  . الدائم هو اهللا-

  :قال الوالد مقاطعاً، فتلعثم الشيخ زين كطفل مذنب
 هل تشيع الحكومة؟ الجمعية. الدائم هو اهللا يا سيدي.  أستغفر اهللا-

  .هذا ما قصدت. أوقفت منذ قليل، والحكومة باقية
واصطنع الضحك، ثم تشاغل برشفة أطول من الشاي، مفتقداً دفئه 

  :وزهاء خضرته، قبل أن يتابع
  .سورية كلها ستتبارك بك.  جولتنا القادمة لن تقف عند حمص-
  . وفقك اهللا يا بني-

ر نسيان زلته، ما كاد يسمع الدعاء، ويلمح في المحيا المتغضن المصف
حتى أسرع بالوداع، وعال دعاء الخادمة لهذا البيت بالعمران، وقفزت عيناه 
إلى الغرفة الشمالية، تدرءان الدلف، وتحنوان على العجوز السوداء، مشفقتين 

  :وبينما اجتاز الباب ناس صوت الوالد. من خيبة الدعاء
  .خوتك وعمتك أرسل لي إ-

  :ين، وصمتُ الوالد يلهثشهقت الخادمة، وتسمر الشيخ ز
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بودي أن أراك . أيامي صارت معدودة.  ال تترك الحكومة تلهيك عني-
  .في الصباح وفي المساء

وتشابك . تابع الشيخ زين عرجه، تالحقه ارتعاشة أبيه، وهمهمة الخادمة
كفاه، ثم تحسست أصابعه الخاتم الفضي، وشرعت كلٌّ منهن تتحسس 

ولما أرجفت نسمة باردة في . ، وتتلهف للخروجاألخرى، تطمئن على المالسة
الخارج لحيته، نادى السائق المقرفص حول تنكة النار، بين الباعة، متأسياً 

  .على وحدته، ما دام والده لن يرافقه إلى حمص، وال إلى سواها

*     *     *  

-١٠-   
الشجرة المعصوفة، الريح المجنونة، البرد الذي ينخر العظام، : حمص

: زحة التي ظل الشيخ زين يرددها منذ سبع سنوات، كلما التقى بحمصيوالم
الزيارة الوحيدة للشيخ زين، برفقة : حمص. البشر أكبر عصفاً من الشجر

والده، الشبان الذين تجمعوا حول الشيخين، وإحسان بك األكاشي يصغي لذلك 
 .أطلقوا لحاكم، ال تدخنوا: الذي يحتضر في فجر سوق الهال الصاخب

الشبان الذين يستجيبون، ثم يتبددون، العتاب الذي يتذكر إحسان بك : وحمص
األكاشي اآلن على احتفائه برجال فرنسا وتركيا، العتاب الذي لن يظل عتاباً 
وحسب غداً، حين يدخل إلى المدينة محافظاً في سيارة، ال فارساً على 

 التي تعروه كلما حصان، فال ينجده عشاء في بيت الشيخ زين، وال القشعريرة
احتضن كفه األيمن كفه األيسر، ليصافح الشيخ الضرير الذي كان أمس 

 أم - هل ينجد إحسان بك إذن من حمص . يتوسط بيتاً في سوق الهال الهادئ
  : الشيخ الضرير الذي واصل قراءة الختم النقشبندي، ثم ترنّم-من نفسه 

  قلوب العارفين لهـا عيـون     
  

ـ ترى ما ال         رونـا راه الناظ ي
ــاجي   ــدها تن   وألــسنة بمرق

  
  تغيب عن الكـرام الكاتبينـا       

  وأجنحة تطير بغيـر ريـش       
  

  إلى ملكـوت رب العالمينـا       
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كان وميض البرق يشق الستائر السميكة، والبشر يميلون مثل الشجر، 
لكن مزحة الشيخ زين اختفت، وصوت إحسان بك يصاحب صوت الشيخ 

 هل فعلت الحاجة في غفلة شتوية -الضرير، كأن أحداً قد لقنه من قبل 
 والعشاء يتأخر حتى يوفي الصوت الشجي، ويتلو الشيخ زين -أخرى؟ 

  .مباركته الحارة الطويلة لمحافظ حمص الجديد
*     *     *  

بال بزة عسكرية ونياشين، . بال كوفية بيضاء وبريم أسود دخل المدينة
ذي القته حمص كلها بعد كما اشتهى طويالً، متشبهاً باألمير الحجازي ال

  .رحيل األتراك
. وسوى قليلين، ضاعف المطر قلّتهم، وبلّل حرارتهم، لم يالقه أحد

السراي نفسها كانت باردة وواجفة، لذلك تعجل المساء والعودة إلى البيت، كما 
تعجل الصحو في الصباح، وهو يتأمل ما ابيض من شعره، يغافل الحاجة، 

نذ عشر سنوات يفيض عافية في ركاب األمير ويتقمص الشاب الذي كان م
الحجازي، يدور على فرس كميت من باب الدريس إلى باب السباع، ومن 
باب تدمر إلى باب السوق، فباب هود، فباب التركمان، ليهيئ القلعة من 

 -  أو األمير الحجازي، ال فرق -الجهات األربع، إذْ لن يلبث المحافظ الجديد 
ساقيه تخزانه، كأنه ال يركب فرساً وال سيارة، بل يمشي لكن ربلتي . أن يصل

  :في هذا الصباح الباكر، من البيت إلى سوق الحشيش، والحاجة تناشده
أال تنظر في المرآة؟ ما في حمص غيرك؟ ما .  ارحم نفسك يا إحسان-

  فيها من يعاونك في هذا الحمل أو يحمله عنك؟
. تعصف بالشجر والبشركانت الصباحات دافئة، حتى لو ظلت الريح 

كان يبتسم لزوجته التي سبقته إلى الهرم، وودعت الشباب قبل أن تحج وينسى 
كان يشفق عليها، كما يشفق على حمص، ويمضي أقوى، والموت . اسمها

أبعد منها اآلن يخطف من حوله األحباب، أصغر منه أو أكبر منه، ودمشق 
وار، فإذا بالباشا شكيم يؤسس  القتال، وهزمت فرنسا الثىوأقرب، حتى انته

 بالنادي يتمخض عن حزب أو تكتل - بما عده إحسان بك لعبة -نادياً، وإذا 
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لذلك . أو تجمع، يقود البالد خلف من ليس أولى من إحسان بك األكاشي
غضب، وحرد على الجمعية التأسيسية، ولذلك مهد له الخواجة ثابت السبيل 

ية السبيل إلى السراي، وكان بوسع إحسان ثم مهدت المفوض. إلى المفوضية
كما كان . بك أال يعبر بمكتب الشيخ زين وال ببيته، لوال أنه يراعي األصول

بوسعه أن يتريث في المضي إلى السراي هذا الصباح الماطر، لوال أن 
الحاجة تستحثه، تنتزعه من أمام المرآة بنظرة، وبنظرة تهون عليه لقاء 

قليل، فيمشي متثاقالً، يتحاشى الريح المجنونة والبرد حمص له أمس أو عما 
الذي ينخر العظام، يسند الطربوش الذي مال، ويميل هو، حتى يكاد أن يسقط، 

  . سندته- أو المرافق، أو السائق -لوال أن السيارة 
*     *     *  

تنصت على . تنصت على السيارة وهي تنطلق، فلم يسمع لها نأمة
 يكون عزيفها اآلن ما تطاير به لسان الدكتور نورس أمس، الريح، فهاله أن

استنجدت أذناه . في البيت: في السراي، أو من الخلف: من األمام
. بالطربوش، لكن الطربوش ظل نائياً، والشجر يميل على أجناب السيارة

  :وصاح بشقيقه األصغر
  .ال طاقة لنا بها.  فرنسا هزمتنا-

يق بمن رباه شقيقه األكبر مثل أي من صاح الدكتور نورس، كما ال يل
  :أوالده

ال تغتر بما تراه .  فرنسا ال زالت تبكي قتالها على الرغم من السنين-
  .أنا أدرى منكم بها. أقل مما صبرتم بكثير، اصبروا. اصبروا قليالً. منها هنا

غض إحسان بك عن المطر المنهمر على السيارة، وعن صوت الشاب 
ة من جرأته، وأضاف شقيقه إلى الذين يغدون غرباء الذي ضاعفت الغرب

 - ومثل الحاجة غفر . وقد كانوا أقرب الناس إليه، ولوقت قريب. عليه
 للدكتور نورس، ويحميه ثانية من حريق الثورة، - وأضمر أن يغفر دوماً 

فيرسله إلى باريس كما أرسله من قبل، سواء أعاد بشهادة جديدة، يدّل بها 
 وكانت السيارة قد اقتربت من السراي، فأدرك أن ليس من ثورة .عليه، أم ال
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بعد اآلن، وإال لَما رضي أن يكون محافظاً، ولَما خاصم الباشا شكيم أو سليم 
وحين توقفت السيارة، . أفندي البسمة أو الذين صدعوه أمس بنعم، واليوم بال

  :دوى في سمعه صوت الشيخ زين مودعاً
  .محافظاً لم تر مثله من قبل المهم أن ترى حمص -

فتمتم، وهو يعاين بركة الماء العكرة الصغيرة التي فصلت باب السيارة 
  :عن الرصيف

  . اهللا الموفق-
*     *     *  

أن يالحق : كرمى للحاجة، أو للشيخ زين، أو للّه، اختار مهمة أولى له
.  أية حالالخمارات والتياتروات، مقدراً أن ذلك سوف يكون بداية طيبة على

واندفع يدقق في التفاصيل، مربكاً ضباطه، وهو الذي يحفظ حمص كراحة 
أما السكارى فلن . ينبغي منع الفتيان بالقوة من العبور بزقاق الخمارات: كفه

والماخور لجنود الفرنسيين . يسرحوا في عهد إحسان بك األكاشي على هواهم
حتى أكواخ قهوة . نصارىوضباطهم فقط، وليس ألبنائنا، مسلمين كانوا أم 

الميماس ينبغي أن تراقب، الطرابيش التي تكون على الطاولة داخل كل كوخ 
البقالية . يجب أن تفتش، فتحت كل منها يمكن أن يختبئ كأس العرق أو بطحة

نبغي أن يهتك القريبة من الكبانية، على الكتف الغربي، هي حانة متسترة، ي
  .غي أن تعاقب بحزم تتساهل ينبيسرها، والدورية الت

مفتش المعارف شغله أيضاً إحسان بك، فهو الذي عليه أن يراقب مقهى 
سورية، ويلجم الكراكوزاتي عن الكالم البذيء، وهو الذي عليه أن يراقب 
مقهى المعارف وفيلم شارلي شابلن الذي ال زال يعرض في النهار، كذلك 

  .المسلسل الذي يعرض في مقهى الفرح
األماكن ومثيالتها إحسان بك يوماً، لكنه كان يلم بدقائقها لم تستهو تلك 

ولئن نسي اآلن كيف اجتمع له ذلك، فهو لم ينس كيف كان . كأي من روادها
  :يطرب، حين يردد أحدهم ما يفتتح به الكراكوزاتي فصله في مقهى الفيصل

  ما ريدو ما ريدو الخرنـوبي     
  

ــوبي   ــود محب ــو س   وعيون
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.  أرقه في كل عيد، منذ أن شب الدكتور نورسكما يلعن الرقص الذي
فالبد أن مقهى الزهرة كان يجتذب الفتى خفية إلى التياترو الذي يقوم فيها في 

لكن . ولم ينس إحسان بك ذلك بالطبع حين أخذ أوالده يشبون. نهارات العيد
زوجته كانت قد حجت، فتركهم لها، وانصرف تماماً إلى الشام التي كان قد 

  .عنها األتراكرحل 
لم يكن إحسان بك مغالياً في تدينه، بل إنه نادراً ما كان يصلي في 

أما المساجد فقد . البيت، على الرغم من إلحاح الحاجة في السنوات األخيرة
وعلى الرغم من أن . تعود منذ شبابه على أال يؤمها إال في المناسبات

أو الحاج إحسان، مومئة إلى الشيخ إحسان، : المدينة عاجلته بالمزاح منادية
الشيخ زين، أو إلى زوجته الحاجة، ومناكدة لقراراته الصارمة المحيرة، 
الكثيرة والمباغتة، والطريفة أيضاً، إال أنه لم يدخل مسجداً فيها، حتى وافت 
الجمعة األولى بعد تسيده السراي التي أغرقته في أشغالها ليل نهار، ورمت 

لى كاهله، فبات أقّل صبراً على الحاجة وكنّتها دفعة واحدة بهمومها ع
 األعداء - كما تؤكد الحاجة - وحفيده القادم، وأقل هناءة بما يغبطه عليه 

  .مثل األصدقاء
*     *     *  

وإحسان بك المشوق مثلهما . الحاجة وكنّتها أخذتا تشغالن المحافظ بابنه
صيل، هاهنا، ال في دير الزور، إلى أن يكون ابنه مديراً لناحية، أو قائداً لف

ليس فقط ألنه لم ينم . كان يضيق، صباحاً بعد صباح، بنقيق امرأته وكنّته
جيداً، أو قليالً، وال ألنه يود أن يبدأ يوماً جديداً في السراي، وهو أوفر همة، 

فلسوف . أو أكبر انشراحاً، بل ألنه يخشى أيضاً ألسنة السوء التي لن ترحم
كما أنه لم يفكر من قبل في أن يكون ابنه . سلقاً لو توسط البنهتسلقه الكتلة 

لذلك بات يغلظ للكنة، ويزور عن الحاجة . مرؤوساً له، وفي مكان واحد
كظيماً، كأنه ليس من كان يضحك من سنة، والحاجة تعرض أمامه عدتها 

 إذا: الختبار العروس، فتهمس باعتداد مداعبة سبحتها الفيروزية الطويلة
التفتت عروسنا خلفها، وهي خارجة من بيت أهلها إلى بيتنا، فهذا فأل سيء، 
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والكأس التي سأقدمها لها بنفسي، . معنى هذا أنها قد تعود يا إحسان. أعوذ باهللا
قبل أن تطأ العتبة، إذا أفلتتها، ال سمح اهللا، وانكسرت الكأس، أعوذ باهللا، فهذا 

  .فأل سيء يا إحسان
يصغي للحاجة مطمئناً، . ام الكنّةحدات التي بدأت بوان يقهقه للمناكك

وهي تشكو العروس الجاهلة التي ال تأخذ بوصية، فال هي تبصق حين ترى 
طفالً قبيحاً، أو حين ترى كومة من الزبالة، وال هي تجلس أوالً، حين تتقلب 

وربما كان إحسان بك يشتاق . في فراشها، حتى ال تلتف أمعاؤها على الحفيد
أما اآلن، .  أن يغدو محافظاً إلى تلك المناكدات أو الشكوى، حين تنقطعقبل

وبعد أن أيست الحاجة من أنه سوف يأتي إليها بابنها البعيد، واستسلمت الكنّة، 
فقد أخذ يفكر في سبيل للفرار من البيت، على الرغم من أنه ال يعود إليه إال 

انقضت من الشهر التاسع لحمل متأخراً، إذْ شرعت الحاجة تعد األيام التي 
الكنّة، واأليام الباقية على قدوم الحفيد، وتلح على إحسان بك كي يبحث عن 
أفضل ختّان في حمص، أو تسأله عما إذا كان يرى قفا الكنّة عريضاً، كما 

وإذ يصمت، أو يزفر، أو يرميها بنظرة زاجرة، تشك فيما رأت، . ترى
نين في أسفل السرة، والبنت قادمة إذن، ال وتجزم أن بطن الكنّة متدّل، والج

ولوال ذلك لما كانت ترفض أن تنقط من حليبها على . ريب، وقفا الكنّة صغير
هذه السكين، والبد لها أن تفعل، حتى لو اضطر إحسان بك إلى أن يتدخل، 

لو ساحت النقطة، فلن يأتي : فنقطة الحليب والسكين تقطعان الشك باليقين
د، وستكون البنت قادمة، ال ريب، وإحسان بك يقف غاضباً، الحفيد الموعو

لكن الحاجة ال تأبه، فهي تعلم أنه ال يشاركها إيمانها بما تعد، وهي لذلك ترى 
إيمانه رقيقاً، كما أومأت مراراً، وهو يغض متعلّالً بالحجة الوشيكة التي تغسل 

 السراي، فقد نسي الحج، أما اآلن وقد أتم أسبوعه األول في. له الذنوب جميعاً
ولم يغض، بل ثار للمرة األولى منذ أن توقفت الحاجة عن إنجاب اإلناث، 

واآلن يلعن للمرة األولى النساء وعقولهن، ويأمرها بأن . وتعاقب ذكورها
تكفّ عن ترهاتها، وترأف به، فتفر السبحة من يديها، وتفر هي إلى غرفة 

  .نام وحيداً، إن قدر على أن ينامابنها البعيد، لتترك المحافظ ي
*     *     *  
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صباحاً، ما كاد يستقر على الكرسي الوثير خلف المكتب، حتى أجفله 
أمر الحاجب باالنصراف، فيما صوت الشيخ زين يحييه . رنين الهاتف

  :ويعاجله
أرسل لي الدكتور .  شركة الكهرباء ستبدأ قريباً بعملها يا إحسان بك-

  .هي مفاجأة لك أنت. ال ال. له عندي مفاجأة كبيرة.  غداًنورس اليوم أو
  :قال إحسان بك متوجساً

  . إن شاء اهللا تسر الخاطر-
   هل جاءك منا غير ما يسر الخاطر يا إحسان بك؟-

سأل الشيخ زين ضاحكاً، وودع، مخلفاً القلق إلحسان بك، فليس يعقل 
، ما دام الشيخ زين هو أن يكون في مثل هذا الطلب المبكر العجول خير

  .الشيخ زين، والدكتور نورس يعلو صوته كل يوم مردداً لغو الكتلة
ودعا اهللا أن يسامحها، . تذكّر الحاجة التي ظلت حردة هذا الصباح

ويسامح أخاه على ما يرهقانه به، ثم أرسل السائق ليحضر الدكتور نورس، 
  .ناول منها رشفةوبدأ المكتب يمتلئ، وقد بردت القهوة، دون أن يت

أعيا المحافظ شقيقه قبل أن يوافق على الذهاب إلى الشيخ زين، 
وأصر إحسان بك . مشترطاً أن يستشير الكتلة في أي أمر قد ينجم عن اللقاء

على أالّ يفعل، وقد ساءه أن همسهما في ذلك طال، والعيون في نواحي 
  .المكتب تحاصرهما

كر مزاج المحافظ، وأمر الحاجب افترق األخوان دون اتفاق، فازداد ع
أالّ يسمح ألحد بالدخول، وراح يصرف من طال انتظارهم كيفما اتفق، لكن 
 الحاجب فتح الباب قبل أن ينتهي هو من آخرهم، وتقدم الخواجة ثابت، فهب

  :المحافظ هاتفاً
  .أنا واهللا بحاجة إليك. تعال يا أخي.  أهالً يا خواجة-

*     *     *  
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بك من دعوة الخواجة إلى الغداء في البيت أن يصلح ذلك أمل إحسان 
. ما بينه والحاجة، وان يكون أقدر على أن يفضي لصديقه بما ينغص عليه

وإن كانت قد أعدت وكنّتها المائدة التي تليق . لكن الحاجة ظلت حردة
د ومثل الحاجة، حر. بالخواجة، وبالغداء األول للمحافظ في بيته منذ ثالثة أيام

  .لسانه، على الرغم من أن الخواجة استحثه مراراً
بدا إلحسان بك أن من السخف أن يشكو للخواجة، أو لسواه، امرأته أو 

  :وبدالً من ذلك وجد نفسه يقول. شقيقه، أو رهقه
كان يجب أن نكون .  فرصة شركة الكهرباء ضاعت علينا يا خواجة-

  .بين المساهمين
  :وى إليه إحسان بك لسانهقال الخواجة مستجيباً لما أل

المساهمان الفرنسيان فيها يحسب .  هذه شركة مهمة يا إحسان بك-
  .لهما في فرنسا، وفي أسواق العالم، حساب كبير

  . كل شيء ُأِعد في الخفاء-
  . منْح االمتيازات هو هكذا يا إحسان بك-
ب الشيخ زين فتح با. أنت لم تهتم.  ومع ذلك هناك دائماً من يعلم-

وبعد شركة كهرباء وتراموي دمشق التي . االمتيازات على مصراعيه
  .حصرت بين الفرنسيين والبلجيك، جاء دورنا

حين يجد الجد الخواجة ثابت .  اتركنا من الشيخ زين وأبوابه ونوافذه-
  .نحن نأتي من فوق. جاهز

  . هكذا تقول الفحول، وإال فال-
حتشام مومئاً إلى الباب همس إحسان بك ضاحكاً، وضحك الخواجة با

  :المغلق، ثم قال
  . أمامنا اآلن شركة مهمة أيضاً-

  :أقبل إحسان بك على صديقه هاشاً
  . وأنت ساكت؟ أخيراً سمعت اليوم كلمة واحدة تشرح الصدر-
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  نسيت؟. أيام المشرقة تدعوك.  المشرقة يا إحسان بك-
  :تراجع إحسان بك مقطباً

كيف أنسى بيت العقدة على األقل؟  كيف أنسى مشاركتك يا خواجة؟ -
  ما للمشرقة وما لي يا خواجة؟

غداً أو بعد .  الكاداسترو بدأت، وما صرت أنت تعرفه، ال أعرفه أنا-
. غد يرسل إحسان بك لجان التحرير حتى تصنف األرض المشاع وتفرزها

لجان التحرير بدأت قبل وصولك، . واألهم من هذه األرض هو األميري
  . يأخذها فالن وعالن، وأولهم الشيخ غثوانوأرض الدولة

. المهم أن يستوطنوا.  البدو شرق حمص سامحتهم الدولة بكل شيء-
  .ليس الشيخ غثوان وحده

   وعقود التأجير؟-
   زبدة الكالم يا خواجة؟-
. إحسان بك والخواجة ثابت:  زبدة الكالم أن األرض تنتظر شركتنا-

 حاجة بنا إلى التقسيط على خمس عشرة ال. نحن لن نستأجر مع الوعد بالبيع
حول المشرقة ما هو أفضل من . ندفع األجرة من هنا ونطوب من هنا. سنة

هل . أرضها وأكبر بعشر مرات، والمبلغ زهيد، واألرض أبقى يا إحسان بك
ضاعت علينا فرصة شركة : يقول مثلي لك هذا الكالم؟ بدالً من أن تقول

  .كالكهرباء، ها هي الفرصة أمام
  . لكني اليوم المحافظ يا خواجة-
 ومن حرم على المحافظ ما حلله لكل الناس؟ الفالح يستأجر، الشيخ -

على العكس يا إحسان بك، ألنك محافظ، . غثوان يستأجر، المحافظ يستأجر
المفوض . وغداً نائب أو وزير إن شاء اهللا، يجب أن تضاعف عنايتك برزقك

الك الدولة الخصوصية غير المنقولة، لم يستثن الذي أصدر قانون إدارة بيع أم
هذا . أنا بحاجة إلى شريك يا إحسان بك، وال أفضل عليك أحداً. المحافظ

  .مشروع كبير، البد له من شريك مثلك، ابن حمص، واليوم سيدها
  :تلمس إحسان بك جبينه، ثم دعكه مراراً قبل أن يزفر متألماً
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  . آه منك يا نورس يا أخي-
  .ور نورس؟ ما به الدكت-

  :تساءل الخواجة، فسكت إحسان بك هنيهة، ثم قال كأنما يفكر في أمر آخر
نورس يا . خذه يا خواجة بدالً مني. هذا هو:  لو يعقل قليالً لكنت قلت-

  .خواجة يقيس البيض على الباذنجان
  :ثم تمعن في الخواجة سائالً

   ماذا تظن أن الشيخ زين يريد منه؟-
  س عند الشيخ زين؟ الدكتور نور-
لست مطمئناً يا خواجة، منذ عاد أخي من فرنسا وهو .  اليوم طلبه-
ماذا تظن أن واحداً يحمل مثل . لو بقي هناك لكان أفضل لي وله. يتعبني

  شهادته يعمل في سورية؟ يستأجر أراضي الدولة أو يشتريها؟
. ين له ِلم ال يا إحسان بك؟ خلّنا نر أوالً ما وراء طلب الشيخ ز-
أنت أو الدكتور نورس أو من تختار لي، . وشركتنا ستقوم. أنا متفائل. اطمئن

  .خاصة من بيت األكاشي، ال فرق، ولو أنّي ال أفضل عليك أحداً
  . اتكل على اهللا-

قال إحسان بك مستسلماً، وتلفّت حوله مصيخاً السمع، فإذا الباب يقرع، 
  :والحاجة تنادي لهفى

  . إحسان كنّتك تتوجع يا-
*     *     *  

تلكأ الشيخ زين قليالً في االلتفات إلى الدكتور نورس، بعد أن جعله 
كان الذين ينتظرون مثله . ينتظر اإلذن بالدخول إلى المكتب قرابة الساعة

والذين يغادرون المكتب عابسين أو بشوشين، يحدقون في الدكتور نورس، أو 
ل إليه، على الرغم من أن كثيرين لم كذلك خي. يلقون عليه نظرة عجلى مبهمة

 وحده، وأنه - أخيراً -يفعلوا، وقد استّل منه حنقه وقلقه أن الشيخ زين كان 
  :أمر بكأسين من الشاي قبل أن يبدأ
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صار في .  ما زلت تبحث عن عمل يليق بشهادتك يا بني؟ احمد اهللا-
بالي؟ سبحان اهللا كيف خطرت ب. سورية شغل لدكتور في هندسة الكهرباء

جاءك الشغل على طبق من فضة، أم أنك . أخوك يستحي أن يطلب أو يذكّر
أنت ومن . تفضل أن يكون الطبق من ذهب؟ شركة كهرباء حمص وحماه

إذا وضعتم أساساً صالحاً، . يكون معك، خاصة من أبناء البلد، تحملون األمانة
عين سنة، بعد تسع وتس. هذه مسئولية. هذه ليست وظيفة. جنت البلد الخير

  .كان الدكتور نورس األكاشي وكان: عندما ينتهي عقد الشركة، يقال
خاصة حين تضيعان وبكانت عينا نورس تالحقان شفتي الشيخ زين، 

ولما . وسط اللحية واألنف الهاجم، كما يضيع هو بين الدهشة والرغبة والحذر
الشيخ زين سكت الشيخ زين تنحنح هو، تململ في الكنبة الوثيرة، ود لو أن 

يسعفه، أو يتكلم بدالً منه هذه المرة، ولما هم بكلمة، أمر الشيخ زين الحاجب 
بأن يدخل صاحب الدور ممن ينتظرون، ثم تساءل وهو يكوم السبحة أمامه، 

  :ويقرب ورقة من عينيه
   هل آمر بإصدار القرار؟-

  :خرج صوت نورس متقطعاً، وأوفر نعومة
مفاجأة سارة لم . اجأة حقاً، كما قال أخيمف.  أشكرك يا سيدي الجليل-

  .أتوقعها، ولم أحسب لها حساباً
  :رد الشيخ زين تحية من دخل، وتبسم للدكتور نورس هامساً

كل ما تقوله يصلني، . أنا أعرف كل شيء عنك.  اسمع يا بني وافهم-
هذا العمل ال عالقة له . أظنك تقدر ذلك. ويصل قبلي وبعدي إلى االستخبارات

كل ما في األمر أن البلد بحاجة للشركة، والشركة . بالسياسة، وال بالقرابة
. وأنا توخيت فيك الخير، على الرغم مما ينقلون إلي من كالمك. بحاجة إليك

. أنا ال أريد منك إال أن تخدم بلدك بعلمك. المحك يا بني هو العمل، ال القول
أتمنى لك . لتفتوا إلى العملخّل الناس يفهموا ذلك لينصرفوا عن الهذر، وي

  .بلّغ إحسان بك أشواقي. التوفيق
*     *     *  



 

 -٩٥-

حمل الدكتور نورس المفاجأة لمن التقى تلك الليلة في الشام، كما حملها 
  .ألخيه وللخواجة ثابت ومن التقى سواهما في حمص، في اليوم التالي

  :أطلقت شفتا سليم أفندي البسمة صوتاً ساخراً، وقال
  أخوك وقع في الفخ وأنت؟. فخ لك ولنا يا دكتور.  فخ-

  :سأل الدكتور نورس اآلخرين باستعطاف
  . أرفض إذن؟ هذه أول فرصة عمل معقولة لي-

  :قاطعه سليم أفندي محتداً
 هل أنت بال عمل؟ السياسة عمل أم لعب يا دكتور؟ علمي أنك -

نى أن يقبل من ال يتم... ال شركة وال معمل وال. رفضت كل ما عِرض عليك
  الدكتور نورس األكاشي العمل عنده؟

من . قريب منه على األقل.  هذا العمل من اختصاصي يا سليم أفندي-
أجل ماذا درست؟ من أجل ماذا تغربت كل هذه السنين؟ أما السياسة فواجب 

أنا ال أزال في أول الطريق، وتريدني أن أنقطع للسياسة، وأضيع . علينا كلنا
صدقني أنني فكرت بالعودة . ا منذ رجعت من فرنسا كما ترىشهادتي؟ ها أن

: قل. أين الفخ؟ أنا ال أرى فخاً؟ حتى أخي لم يقع في الفخ. إلى فرنسا مئة مرة
كيف أستطيع أن أختار . الشيخ زين ليس حاوياً، والناس ليسوا مغفلين. اختار

  .السؤالعملي وأن أختار موقعي؟ منذ رجعت من فرنسا وأنا أسأل نفسي هذا 
كذلك فعل . أما إحسان بك فقد عانق أخاه، وحمد اهللا، ودعا للشيخ زين

  :الخواجة ثابت مخاطباً إحسان بك
  .قل للدكتور. الثانية إحسان بك.  انتهينا من واحدة-

فهو يجهل أدنى ما . كان نورس بحاجة إلى ما يرفضه، وذريعته اآلن أيسر
  :والفالحين، لكن الخواجة ال ييأسيتصل باألرض والعقارات والزراعة والرعي 

ما دام إحسان بك يصر على . لن نشغلك بشيء.  ما عليك من هذا كله-
أن تكون الشركة باسمك واسمي، فالمهم أن توقع على الوثائق وقت التوقيع، 

  .واترك الباقي علي وعلى أخيك
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أعيت الدكتور نورس الحجة حتى أعلن صمته القبول، وعيناه تبحثان 
وفجأةً انصرف ضنيناً . حة الشيخ زين في أصابع شقيقه والخواجةعن سب

بنفسه، يداويها من حزن غامض، يلتف على فرحتها الطارئة، وربما األولى 
لذلك أنار البيت كله، كأنما يطرد وحشة الليل، ال . واألكبر منذ عاد من فرنسا

شيخ زين، أو بهمته، أو وحشة أشد، وبهمة أحلك، من أعماق دفينة خضها ال
شركة الكهرباء، أو إحسان بك، أو الخواجة ثابت، أو صوت الوليد الذي رأى 

  .وقبل منذ قليل، وأقسم على أن فيه من عمه نورس شبهاً كبيراً
أحنى النور الجفنين المنهكين، ثم أطبقهما، وهجمت العتمة، فاعتصر 

ى على صفحة الدكتور نورس الجفنين، ثم أرخاهما، وأحس أنه يمضي الهوين
الماء، قريباً في العاصي، أو بعيداً في البحر، والسماء رائقة، وظالل األشجار 

أسلم نفسه إلكس بروفانس أربع سنين، . أو الستائر تنأى بالشمس المتفجرة
وبات بوسعه أن يعود إلى الكنبة الدافئة التي تحتضنه اآلن، لوال أن إحسان بك 

القوة، لو لزم األمر، كما صرح بقسوة، صمم على أن يحمي أخاه األصغر ب
  .عندما أعيته المداورة

اتقد الضياء وشقّ الجفنين مراراً، وانقذف الدكتور نورس من النهر إلى 
البحر ومن البحر إلى النهر، بين مدرسة الفنون والصنائع وحضن الحاجة 

قت به أل. التي ربته، واألشقاء المتشاغلين عنه بمتاجرهم وأراضيهم وأبنائهم
ة في  في بيت شقيقه األكبر، وزرعت الحاج- وقد مات أبواه -الرمية األولى 

  .أعماقه ما أنتش في مرسيليا أو إكس بروفانس
ضاعف العتمة سواد الشعر . تسللت أصابعه فوق فخذيه، تحاذر ما بينهما

تلهف على ليلته األولى في إكس . الكثيف بين فخذي امرأة ما، وتحت إبطيها
: ةنس، لكن أصوات نسوة في حمص يتبذلن، نغّصت عليه، وقالت الحاجبروفا

داعبت أصابعه الطفَل الذي يتنصت على النسوة . المرأة المشعرة عالمة شؤم
سخرت منه . والحاجة، وتركه يتلصص على السيقان الملساء واآلباط المغبشة

 مرسيليا، ومن الحاجة ومن الشرق كله امرأة أخرى، في إكس بروفانس أو في
وأمضه ذلك قليالً قبل أن يدرك أن الحاجة كانت تخرف، كما سمع شقيقه األكبر 

نبحه الكلب الذي كان . تبسم وهو يلحق بفتاة صغيرة في شارع ما. يهمس مراراً
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الطف الكلب، لكن العواء لم ينقطع، والفتاة لم تلتفت، وفجأة . يسعى حول الفتاة
أمره صوت . توقف ونظر إلى حذائه. لمقلوبالكلب يعوي با: صاحت الحاجة

انحنى . الحاجة أن يخلع الحذاء، ويقلبه، كي يبعد السوء الذي ينذر به هذا العواء
قليالً، فأوقعته أرضاً دفعة من عابر، وطغا الضحك على صوت الحاجة وعلى 

 نهض يلملم ربكته، ويبحث عن الفتاة، ثم جرى، وخفق قلبه، إذْ بدا الماء. العواء
بال حد، ال في النهر وال في البحر، كما اختفت األشجار والستائر، وأطبق عليه 
النور، فمسح على جفنيه متهيباً، ثم مسح على صدره، واطمأن إلى أنه ما زال 
مستلقياً على الكنبة الدافئة، وقد غدا الدكتور نورس األكاشي، وساد األمان في 

  .ه على أن يعودسورية، كما كتب إليه إحسان بك، وهو يحث
باركت . أرخت األشجار والستائر ظاللها من جديد، وتراخى الجفنان

الحاجة له عمله في شركة الكهرباء، واستحلفته على أالّ يغضب إحسان بك 
لكن لداته اجتذبوه إلى مقام سيدي عكرمة مرة، وإلى مقام . بعد اليوم، فحلف

ضب إحسان بك، وشكا سيدي الخضر مرة، وتعفرت ثياب الطفل المدلل، فغ
نورس للحاجة أخاه، ثم عاد يشكوه، حتى استرضته الحاجة، ودفعته هي 
األخرى إلى كرينوبل، وظلت وإحسان بك يدفعانه حتى حمل الشهادة التي ال 

  .اسم لها في سورية، وال لحاملها لقب سوى الدكتور
رى اتقد الضياء، وشق الجفنين مراراً، وألقت بالدكتور نورس رمية أخ

  :في حمى المدينة الثائرة، فإذا بإحسان بك يتباهى على الحاجة
قتله . شاب أصغر من نورس قتله.  اليوم تخلّصنا من جاسوس جديد-

  .هو ومرافقه
  :قالت الحاجة متعجبة

  ! جاسوس وله مرافق؟ جاسوس مهم إذن-
بدت المدينة على الشاب اآليب لتوه من إكس بروفانس غريبة، لكنه، قبل 

 قد جمع حوله - على األقل -ن يعلن إحسان بك، كان يعرف أن جاسوساً أ
عصابة، تتحرش بالناس، وتسرق، وتدعي أنها من الثوار، حتى هدد الثوار بقتله، 

  :ومضى إحسان بك أبعد في مباهاته للحاجة. فخصه الفرنسيون بالحماية
 ٧ م–التيجان 
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. نسيونردعها الفر:  هدد الثوار بفضح العصابة، فارتدعتْ، أو قولي-
  .لكّن شاباً أصغر من نورس قتل الجاسوس ومرافقه

إحسان بك : امتأل الدكتور نورس باالعتزاز، وعنّف الحاجة على خوفها
. في بوز المدفع، هو بالنيابة عن بيت األكاشي يجاهد، بالنيابة عن حمص كلها

أشفق الدكتور نورس على شقيقه وعلى الحاجة، وامتأل اعتزازاً هذه المرة 
ج له أصداء زوانسحب من كرينوبل إلى باريس، تهمن يفدي أهله ومدينته، ب

 هذا الصباح، وسابق -  أو من المدرسة -غير بعيدة، لكأنه انسّل من البيت 
رفاقه إلى طريق حماة، يتفرجون على سهلة المدفع، ويؤخذون بتدريبات 

نادي الجنود، ثم يحومون حول الدبويا، يرددون ما حفظوا من خطيب في ال
العربي، يتساءلون عما جاء باالنكليز إلى حمص، وعما أوصل الفرنسيين إلى 
: مشارفها، ثم يتدافعون ملبين نداء رجل في مثل سن إحسان بك، ويتدربون

  .أمام سر، وقوفْ قفْ
علم إحسان بك بما يفعل شقيقه األصغر، فغضب، وهم الدكتور نورس 

 والدبابات االنكليزية ألهته بانسحابها، بأن يشكو للحاجة، لكن أرتال المدافع
وخفق فؤاده، ألن حمص التي تزاحمت على الفرجة من جبانة الخالدية إلى 

  .جبانة باب التركمان، بدت ضعيفة أمام الفرنسيين الذين اقتربوا
في إكس بروفانس أدرك أن بين الفرنسيين عرباً من الجزائر أو 

ولوال ذلك لما أدرك أن . ن السنغالمراكش أو تونس، وأن بينهم كثيرين م
الغرباء الذين جاءوا إلى حمص إثر رحيل األتراك، ليسوا غير هنود، يقودهم 
ذلك الشاب االنكليزي الذي تتفجر حمرة خديه، كقبعته، بينما تسطع خلفه 

  .وجوه نحاسية ملتحية ومظللة بالعمائم التي تذهب عالياً
ءات أساتذته، حتى طوحت به انطوى على نفسه شهوراً، غير آبه بثنا

جيرة راكيلي، فأعشت الشقرة عينيه، ولم تلبث شمس صيفه األول في إكس 
 كما -لكن راكيلي . بروفانس أن تفجرت، فتلوى ينشد ظالً لشجرة أو لستارة

 أطبقت عليه، ليل نهار، فجعل يعتصر جفنيه، ثم يرخيهما، كما عاد -الشمس 
ء، أو سحابة، فوق الشرفة الفسيحة التي يفعل اآلن، لتتهاوى به صفحة الما
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تسور بيت راكيلي، وتطلق ما اختزن في أعماقه، تطلق ضحك راكيلي أيضاً 
روحي، اهللا : أما نورس فيقلد الحاجة ملقناً. حتى العياء، وهي تموء كقطتها

يفضحك كلما قرب البس منك، إذ أن نوحاً عليه السالم قد أمر ما حمل في 
لكن القطة . انات بأال تتناكح، حتى ال تتناسل، وال يثقل الحملسفينته من الحيو

شاهدت كلباً ينكح كلبة، فشكت للنبي، فزجر النبي الكلبين اللذين انصاعا أياماً، 
 سيدنا ولما تناكحا ثانية، أسرعت القطة شاكية، فدعا عليها. والقطة تتلصص

  :تنوح، وماءت راكيلي أو نبح
. ال، أنا كلبة. أنا قطة.  لم يشق صوتي السقف لهذا ال يلذّ لي أحد إذا-

  كلب أم قط؟: وأنت، حبيبي نورس، اختر ما يحلو لك
ثم اندفعت تجري على أربع، متوسلة إليه أن يجري خلفها، ثم يعلوها، 

  .وينشب أظافره في كتفها، ويلحس، أو يعض، لو شاء
ضاً تمنّع نورس مراراً، لكنه تعود فيما تبقى من الصيف أن يجري أي

على أربع، يموء تارة، ويعوي تارة، يعلو راكيلي تارة ويدعها تعلوه تارة، 
  .حتى ظهر زوجها

حينئٍذ اتقد الضياء وشق الجفنين مراراً، وألقت بنورس رمية أقوى، 
أيقظت فيه حمص وسورية واإلسالم، وظلت تناوش من بعد أمامه العلم 

  .رنسيين لهاالعربي الذي اختفى من حمص فجأة، إثر احتالل الف
. زاحم امبيرتو بوفاريني، زوج راكيلي، الدكتور نورس على الكنبة

لملم الدكتور نورس أطرافه، وأحس بالبرد، لكأن راكيلي تعريه ألول مرة 
هم أن . في غرفته، أو تنهيه عن أن يوافيها إلى البيت في حضور امبيرتو

ة، لكن امبيرتو أعلن يسأل امبيرتو عن أعماله في تونس، أو عن سفرته التالي
أن مصر وطرابلس والجزائر، وسائر األمم القاطنة على حوض المتوسط، 

وفي ذلك اللقاء األول نفسه، . مثلها مثل تونس، مستعمرات طبيعية إليطاليا
أردف أمبيرتو أن تونس قلب المتوسط، وعتلة النظام السرديني الصقلي، 

 نصيب فرنسا، فتونس من وكما أن مراكش من نصيب ايبريا، والجزائر من
  .نصيب ايطاليا
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في اللقاءات التالية ضاعف امبيرتو من مزاحمته لنورس على الكنبة، 
حتى حشره في أقصى جانبها األيسر، وهو يشتم فرنسا التي سبقت ايطاليا 
شرقاً، أو يزوق رسالة ايطاليا المتوسطية، أو يتباهى بالوحدة التي أنجزت بين 

قية وبيدمونت، وربما سواهن، منذ عشرات السنين، فآن سردينيا وجنوة والبند
إذن إلمبراطورية روما أن تنبعث، وها هو موسوليني يكاد يقبض بالشبان 

  .الفاشيين على الحلم
أما نورس، فما عاد قادراً على أن يحتمل، لذلك دفع براكيلي وامبيرتو 

 يفعل طوال ما عاش ولعله ظّل. بعيداً، وراح يناكد زمالءه وأساتذته الفرنسيين
بل لعل ذلك ما جعله يعزف عن صحبة أية فرنسية أو . من بعد في فرنسا

إيطالية، ويقبل في كرينوبل بخاصة على من صادف من زمالء أو جيران 
  .تونسيين وجزائريين

وتتسلّل البهمة . بيد أن ذلك كله ينبهم اآلن عليه، شأنه مذ آب إلى حمص
ج جفناه، يستجديان النور، ويتململ مستجدياً الدفء، من أعماقه إلى عينيه، فينفر

متأسياً على الكهرباء التي خلّف في فرنسا، متوعداً باليوم الوشيك الذي سوف 
ينير فيه هذا البيت، وبيوم آخر، سوف يكون وشيكاً هو أيضاً، تعود فيه أوروبا 

رنسي أو كلها إلى جحورها، وال يعود ثمة برتغالي أو إسباني أو هولندي أو ف
انكليزي أو ألماني يقرصن في البحار، أو ينشد، ال روما جديدة وال صليبية 

وتتمتم شفتاه . جديدة، متذرعاً بالتحضير أو الصناعة أو الطرق التجارية
 - كما ألفتا أن تفعال في آخر عهده بكرينوبل وباريس -معيرتين، مذكرتين 

 شفتين أخريين تدعيان حماية بالثورة الفرنسية، ومرخيتين ابتسامة ساخرة من
  .الكاثوليك أو األرثوذكس أو البروتستانت في دولة كانت عثمانية

ولما هم أن يغادر الكنبة، أخذ اللوكس ينوس، فلبث ينتظره، ثم أطرق 
متأمالً الشحوب الذي غطى المكان، وأطلق أشكاالً مقبضة، ما لبث أن تشابهت 

= صفر : حاجة، كي يردع واحداً يرددبوجوه شتّى، ود لو يشكوها جميعاً لل
مصر للمصريين، ال لألتراك : صفر، والعرب صفر ومصر صفر، وآخر يهتف

وال لألوربيين، وصوت نورس الحبيس ينكر على صاحبه أن يكون عربياً وال 
الجزائر للجزائريين ال لألتراك وال : مسلماً وال مصرياً، فيردد صوت آخر
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السودان للسودانيين، فيزداد صوت نورس : ثللفرنسيين، ويدافعه صوت ثال
انحباساً، مؤيداً ومعارضاً، ويخشى أال يكون قد عرف يوماً مصرياً أو سودانياً أو 
جزائرياً، على الرغم من كل الذين ألف منهم في فرنسا، ثم تكبر خشيته من أن 

 وال يكون قد آل إلى جهل أكبر، ليس بالبالد العربية أو اإلسالمية أو الشرقية،
بفرنسا، بل بنفسه، وبخاصة أنها راحت تتقرى وجه إحسان بك في الظل الميامن، 
تتذكر من كان أباً وقدوة، فإذا به حين اعتلى السراي يعتدي على طفولة غريرة 

ويتساءل صوت حبيس عن شأن المحافظ . وضعيفة، أو على شباب محاصر
 على الكراكوزاتي مستزيداً بالكراكوزاتي أو السينما أو المقاهي، ثم ينده الصوت

من الكالم الزفري، ويزداد انحباساً، كما األنفاس، إذ يوقع البوليس السري ذلك 
  .القبضاي في األفخاخ التي تنتصب له على الشاشة الشاحبة

أطلق اللوكس شهقته األخيرة، وانطفأ مرخياً العتمة والسكون، وتسللت 
لكن صوت إحسان بك طغا، رائحة الكاز، وتسلل صوت الحاجة منجداً، 

انفجر الصوت الحبيس في صدر الدكتور نورس . معترفاً لفرنسا بالنصر
عال صوت إحسان بك بقول آخر، وهو يقدم لشقيقه األصغر العائد . منكراً

اقترب الدكتور . بشهادة بال نظير في سورية، إلى كثيرين في الشام وحمص
 عن األحزاب في فرنسا، وهم نورس من رفاق شقيقه، واستهواهم ما تحدث به

تسلل نور خافت من النافذة المقابلة، وهدأت نفس الدكتور . يؤسسون الكتلة
عاد صوت الحاجة مهدهداً، وعيناها تومئان إلى الغرفة . نورس إلى حين

فكر الدكتور نورس في السرير البارد، وفي االنتخابات، وندم على . األخرى
أن إحسان بك بدأ يجهر بما كان يسر به غير . ما أرهق به شقيقه األكبر

أطرق الدكتور نورس، ينشد مقاماً . لشقيقه األصغر، وسرعان ما غدا محافظاً
تداخلت األصوات، حتى أيس من . أسمى إحسان بك، ولكن في زمن آخر

الشكوى للحاجة، وازداد التحاماً بالكتلة، على الرغم من أنه سوف يعمل فيما 
والخواجة ثابت، من شركة الكهرباء إلى المشرقة أو اختار له الشيخ زين 

وأمرت الحاجة أن يذهب أحد إلى غرفة النوم، فاندفع الدكتور نورس . البادية
حتى المتع الصغيرة التي ما بقي للناس سواها، يحرمهم أخي : منصاعاً وهاتفاً

  .نفسي تعاف الظلم يا حاجة. ما هكذا ربيتني وال هكذا رباني! منها؟
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: هده صوت الحاجة وهو يدلف في عتمة الممر الواصل بين الغرفتينهد
ارتطم صدره بباب الغرفة الموارب، وانفتح على . هذا ليس ظلماً يا نورس

تلمس وجهه الحليق ومسد على موضع . أشباح مريعة لقوائم السرير
وأن تلك القوائم ألراجيح أو قالبات . أحس أن الزغب ينبت اآلن. الشاربين

هجم شعاع من النافذة، . وم في العيد بين السراي والقشلة، ملء الساحةتق
وتراقصت األشباح، فإذا بها ثالثة وحسب، مثل الهرم، وفي ذروة قصية تعلق 

كان األتراك قد . تقدم خطوة، لكن رأساً مائالً ووجهاً أصفر تدلّى. حبل وبكرة
السرير البعيد، نصبوا في ساحة العيد مشنقة، وفي ضحى أكبر شحوباً من 

فرش كفيه وتال . امتألت نفس الفتى أو الدكتور نقمة على الظلم، وإيماناً
الفاتحة التي طلبها رأس آخر قبل أن يميل، ووجه آخر قبل أن يصفر، وردد 

  :خلف الرجل الذي كان الحبل يتدلى به
ــتْ  ــي دن ــروح من   وال

  
      ـوادواقروا الفاتحة يا ج  

بلع ريقه، وأدرك أنه قد أسلم في . إلى رقبتهامتدت أصابع الدكتور نورس   
ردد الشهادة، وفكر في أنه ليس مؤمناً خرعاً، بل هو قوي . ذلك الضحى وحسب

وقادر أيضاً، أقوى من المصارعين العراة إال من سراويل حمراء قصيرة في 
قهوة يحيى آغا، وأقدر من كل ما رأى فرنسا تعج به، أو يجابهه اآلن في حمص 

والتفت إلى الوراء، فإذا بالممر يمتلئ بالبشر، لكأنه قد غدا الحميدية . مأو الشا
 التي قصد مع ابن أخيه وأقرانهما ذات ليل، بل ذات نهار، والحميدية تعج

تسلل في ليل آخر، بل في نهار آخر، إلى ذلك الطرف من باب السباع، . باألرمن
اجتاحته النقمة على . حيث أوى أرمن عديدون ممن نجوا من استباحة السلطان

تنقل بين البويجي الذي في مثل سنّه، والنسوة . الظلم، وحكم على السلطان بالكفر
اللواتي زاغت عيناه مع مغازلهن، وآلة التصوير التي ينحني فوقها عجوز 

وفي ليل آخر، أو في نهار آخر، في الحميدية أو في باب السباع، رأى . أخرس
قوائم الخيل إلى أمشاط، ورأى اسكافياً مبتور امرأة ورجالً يحيالن عظام 

الساقين، وفرناً وكعكاً أشهى من كعك الحاجة عشية العيد، وسكاكين تخطف 
  .هو الصبر يا ولدي، هو الشغل: لمعتها البصر، وقالت الحاجة
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ترجع الصوت في الممر، ثم مأل الغرفة، فاستدار، لكأنه في إكس 
يستذكر، وهو يسائل نفسه عما تبتغي سوى بروفانس أو كرينوبل أو باريس، 

رد الظلم، وذلك األمان الدافئ في األعماق، أو اإليمان، ويحثّها على أن 
تجد، مثل أي أرمني، ملوحاً لها بمتعة قريبة، قد تكون كأساً من النبيذ، أو 

بيد أن الفخذين قد عزا منذ عاد إلى سورية، وليس . ساعة بين فخذي امرأة
س من النبيذ وال من العرق، والبرد قد أخذ يرجفه، وصوت في البيت كأ

الحاجة قد اختفى، فمشى محاذراً نحو السرير، ولما تمدد فيه، خيل إليه أنه 
حاول أن ينطق المسرحية الصامتة . جثة أخرى قد كشفتها أضواء المسرح

لكن األصداء استغلقت عليه، من الخطب . التي ودع بها الكازينو دي باري
تتاحية التي ألقاها الممثلون في مؤتمرات السالم، إلى االختتام بجثث االف

وكما شب مذعوراً حين . الممثلين المعدودين وماليين من صرعت الحرب
انفضحت الجثث والخطب والحروب على خشبة المسرح، واندفع هارباً من 
اً  الكازينو، كذلك شب من السرير، وقد أحس أنه يفتضح فيه، واندفع هارب

  .من البيت، مالقياً العتمة والبرد
*     *     *  

-١١-   
أحس هشام في األيام األولى التي تلت تعطيل الجمعية التأسيسية أنه 

تناءى عن مكتب الكتلة، وانزوى بين الجريدة والبيت، وقد . يهوي في فراغ
حاول أن يكتب عن الزلزال الذي أصاب القدس . غّل القنوط لسانه وقلمه

 والناصرة منذ حين، وروع فلسطين، لكن الدفتر ظل أبيض ومفتوحاً ونابلس
فكر فيما يتردد منذ حين عن المؤتمر اإلسالمي المزمع . على ورقته األولى

طار . في القدس، لكنه تطاير في سماء فلسطين كلها، والصهيونية تالحقه
سيسية هنا بعيداً حتى كَلَّ جناحاه، فهوم فوق مصر، يتعزى عن الجمعية التأ

بحل البرلمان وتعطيل الدستور هناك، وينحني لسعد زغلول، ثم طار أبعد، 
ليحط بين يدي لينين، وينحني، معظماً للدنيا مصابها به وبسعد في سنة واحدة، 

وصفّق الجناحان من جديد، فحماله . مقرعاً نفسه على ما قصرت في العزاء
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لق ثوارها وثوار المغرب وسورية أبعد، حتى كالَّ، فهوم فوق الصين التي انط
  .معاً، وانهزموا معاً، لذلك لجأ الطير إلى وكره، في طية من قاسيون

بعد حين تلقى رسالة من جانيت، وأمضه زواجها، مثلما فعل المفوض 
 أو نظاماً خاصاً، ما الفرق؟ كما -السامي، حين أصدر دستوراً لدولة العلويين 

الدروز، وثالثاً لدولة لبنان، ورابعاً السكندرون،  ودستوراً لدولة -ظل يتساءل 
وخامساً لما تبقى من سورية التي يحكم، مذيالً بالمادة األخيرة التي تجب ما 

  .قبلها، مثل السطور األخيرة في رسالة جانيت، أو نبأ الزواج
كان هشام يضحك في انزوائه، وربما كان ضحكه بكاء، من نفسه ومن 

بيد أن الجريدة والكتلة أخذتا .  فرنسا، من العالم كلهجانيت، من سورية ومن
تنتزعانه مما أسلم نفسه إليه طويالً، وقد تعالت األصوات في كل مكان، 

 القىترفض دساتير المفوض، أو ترى فعلته خطوة مبشرة، ينبغي أن تُ
ومن خالل الصخب والخطر المتفاقم خرج صوت الباشا شكيم، يردد . بمثيلتها

 ليوم قامت فيه الجمعية التأسيسية، أو أوشكت، ووضعت فيه صدى قريباً
  .دستوراً، أو انهارت
  :قال الباشا

هذا هو المفتاح، قلنا، أو . ونحن ما قلنا ال.  فرنسا تريد معاهدة معها-
. معاهدة العراق مع االنكليز: والقدوة أمامنا. هي تريد ونحن نريد. نقول

  .صالحهامعاهدة تضمن لنا مصالحنا، ولفرنسا م
فكر هشام في أنها قد تكون مشورة أخرى للمستر بيجيت أو للست 
لميعة، ولعن الظن اآلثم، واستهوت دعوة الباشا القوم، كما استهوتهم الدعوة 

  .التي أطلقها سواه منذ ألٍي، إلى مؤتمر اقتصادي
هدأت المظاهرات سريعاً، وأخذ هشام يتأرجح بين مكتب الكتلة وغرفة 

ن كثيرين من الصحافيين أو أصحاب المعامل أو بعض الساسة والتجار التجارة، شأ
وسرعان ما تالشت دعوة الباشا، على األقل في سمع . المشتغلين في الصناعة

هشام، وهو يؤخذ بخطاب جديد، يرسله عارف بك القدحة أو رضا بك الزرب أو 
  .سه أيضاًسري أفندي أبو الخير أو سليم أفندي البسمة، بل والباشا شكيم نف
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لم يكن هشام قد عني يوماً من الجمارك أو الضرائب أو الشركات أو 
لذلك أخذت جريدة ألف ياء تبدو له غريبة، وهي . المصارف سوى بالعناوين

تتسربل بصور أوالء أو سواهم من مندوبي الغرف التجارية أو أرباب 
ت أي من الصناعات، أو تُفْرد للمؤتمر االقتصادي مساحة أكبر مما أفرد

وشبه الحمى التي أصابته بها االنتخابات . الصحف، قبيل انعقاده، وأثناءه
لذلك تعرق، وهو يصغي للباشا شكيم يفتتح . والدستور، بدت حمى المؤتمر

  :المؤتمر ويقول
 صك االنتداب هو الذي حرم سورية من المعاملة بالمثل مع الدول، -

من هنا بدأت .  أدنى تعرفة جمركيةوأباح لفرنسا، ولدول عصبة األمم كافة،
  .سلسلة المصائب التي يئن منها اقتصادنا اليوم

ولذلك ارتعد هشام وهو يصغي للشاب الذي أعقب الباشا، ولم يكن 
ينظر إليه في لقاءاتهما العابرة النادرة من قبل، إال على أنه الشقيق المدلل 

 الدكتور نورس األكاشي لكن. إلحسان بك األكاشي، أو الشاب المغرور التائه
دعا وزارة المعارف إلى تعليم عدد من الطالب مسك الدفاتر والحسابات، 

  :ونادى بفتح المدارس الميكانيكية وما يماثلها، ورخّم صوته قائالً
 من رأى ذلك كما - ال أشك - وبينكم .  هكذا يفعلون في فرنسا نفسها-
  .وما وراٍء كمن سمعا. رأيت

سان الدكتور نورس، كانا لسان هشام في اليوم األول لسان الباشا، أو ل
  :وفي اليوم الثاني كان لسانَه لسان سليم أفندي البسمة، وهو يتلعثم. للمؤتمر
العمال يدفعون .  سمعت أنهم في بلجيكا أقاموا صناديق توفير للعمال-

  .لماذا ال نفعل ذلك هنا؟ هذا أيضاً ينشّط أعمالنا.  النصف، والمعلم النصف
  :كذلك لسان عارف بك القدحة الذي خطب مرتجفاً

الغني فينا ما عاد .  سعر الفرنك يتقلب كل يوم، وهذا يخرب بيوتنا-
العمل هذه األيام في التجارة أو في الصناعة يحتاج إلى الشركات . وحده قادراً
نحن . تعالوا نشبك أيدينا، ونتوكل على اهللا. يد وحدها ال تصفق. المساهمة
  .لى بنوك جديدة، بنوك صناعية، والبنوك القائمة بحاجة إلى هزة بدنبحاجة إ
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  :أما صبيحة اليوم الثالث فقد جلجل صوت رضا بك الزرب في صدر هشام
اليوم نرى من يقلل ساعات العمل أو يصرف .  األزمة القادمة مهلكة-

ات، اليوم العاطلون يغطون أرصفة الساح. بعض العمال، وغداً نرى من يسك بابه
صرنا بحاجة إلى من يحكم بين العمال ومعلميهم من كثرة القضايا . وغداً يمألونها

  لماذا ليس عندنا مثالً محاكم أو ما شابه، مما يختص بهذا؟. وتعقيدها
  :غير أن هشام ارتبك حين نهض سري أفندي يخطب محتداً

  هذا كله صحيح، ولكن علينا أن نذكر مشاريع الخير التي انطلقت في-
تعرفون أم أعد لكم؟ من . هذه الفترة، ليس في العاصمة وحدها، بل في الشام كلها

. البرلمان الذي بدأت عمارته ترتفع إلى الطاووسية التي بدأ الحفر في أساساتها
دار البريد : الجسر، في درعا: التجهيز، في بانياس: األمفيتاير أيضاً، وفي حلب

واحدنا يجب أن يذكر ما . السراي: امشليحتى في إدلب والق. وبيوت الموظفين
واآلن تعرفون أن امتياز الريجي لم يتجدد، والمونوبول سينتهي . له وما عليه

أليس هذا ما يريده الناس؟ األزمة اليوم صعبة، وقد تكون بعد سنة . قريباً
تعالوا نشبك : أصعب، فكيف نواجهها؟ بالقول أم بالفعل؟ أمس صاح عارف بك

واليوم أكرر صيحته، ليس من أجل أن نؤسس شركة أو . ل على اهللاأيدينا ونتوك
  .من أجل سورية. شركتين، بل من أجل كل شيء، من أجلنا كلنا

  :وفي مساء ذلك اليوم وقف الباشا شكيم كأنه يخاطب سري أفندي وحده
لكنها لن .  المشاريع التي بدأتها الحكومة هنا وهناك ال أحد ينكرها-

. الباب المفتوح أمام بضائع اآلخرين: العلة في األساس. البيرتطلع بالزير من 
أال تفرق الجمارك بين مادة مصنوعة، لدينا بديلها، ومادة تلزم لنا : على األقل

حتى نصنع، وآلة ال صناعة بدونها؟ أرباب التجارة والصناعة هنا ال يد تمتد 
ق لشركة أجنبية، والحكومة تمنح االمتياز أمس بكهرباء وترامواي دمش. إليهم

وأول أمس تمنح شركة أخرى امتياز االسفلت والنفط في الالذقية، واالمتيازات 
إذا لم نكن قادرين . القادمة التي يفكر بها ويسعى إليها فالن وفالن ليست سراً

وحدنا، وما من بد من هذه الشركة أو أختها، فلماذا االمتيازات؟ على األقل 
ل الالذقية اليوم واحد سوري، وغداً يكون في شركة في أعما. اتركونا نشاركها
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نحن . أخرى واحد أو ثالثة، مراضاة أو كذباً على اللحى، أو لمصلحة خاصة
. كل واحد منا يمكن أن يدبر رأسه في النهاية. هنا ال نتكلم عن مصلحة خاصة

  .المهم مصلحتنا جميعاً، مصلحة سورية
ل لجنة لصياغة قرارات وأعلن الباشا شكيم قبل أن يتنحى تشكي

المؤتمر، فانتفج هشام، ونظر إليه من بعد ممتناً، ليس ألنه كفاه الرد على 
سري أفندي فقط، بل ألنه بعد أن عدد أسماء اللجنة، اقترح أن يضاف إليها 
  .ممثل للصحافة، وأن يكون ذلك الممثل األستاذ هشام الساجي، فوافق المؤتمر

كان يستحسن ما يكتب، . اللجنة بحرفغير أن هشام عجز عن أن يفيد 
كان يتعجل البيان في سره، كما . وما يشطب، ساهياً عن غمز بعضهم منه

ويتأمل بخاصة األثر الحاد لكي قديم بين عيني الدكتور . كان يتعجل الدستور
نورس، كأنه يراه للتو، فيقرنه إلى عالمة مثيلة فارقة في جبين إحسان بك 

لألم التي البد أنها ألحت بالكي لكل وليد، كي يسلم من ويبتسم . األكاشي
يعقبه، والبد إذن أن يكون أوالد األكاشي جميعاً يحملون تلك العالمة، مثل 

  .قطعان األمير دشاش من الغنم
كان الليل يمضي سريعاً، واللجنة غارقة في المماحكات، وهشام أخذ 

 تأخير الطباعة حتى توافي يهجس بالجريدة التي قد تتأخر، ما دام أصر على
لذلك انسحب بحذر، دون أن ينتبه له أحد، ومشى نحو . القراء بالبيان الختامي

الجريدة متمهالً، يعب الهواء، ويتأمل جانبي الشارع الفارغ، حتى حاذى 
اللونابارك، ولمح إحسان بك ونربيش األرجيلة مجفل على صدره، وعلى 

ته بهدوء، وعلى يساره أكب صدر يمينه مسيو أصفر ينفخ دخان أرجيل
عندئٍذ لوح هشام بأدب . الخواجة ثابت على الطاولة، كمن ألقى بسؤال معجز

جم، وعيناه ترتدان عن الكراسي التي كومت فوق الطاوالت جميعاً، سوى تلك 
ولما شك في أن أحداً قد رآه أو عرفه أو رد له . الطاولة المالصقة للزجاج

وبهت وهو يدخل، إذْ سمع سليم أفندي . لمؤتمر حائراًالتحية، استدار نحو ا
  .يبسمل، ويبدأ بتالوة البيان الختامي، وإلى يساره الدكتور نورس يبتسم

*     *     *  
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منذ احتدم القتال في الغوطة، سلّم سليم أفندي البسمة بتمرد أم عالء 

يته في الميدان، ولئن أنسته خديجة التكلي وعرنوس ذلك، وألهيتاه عن ب. عليه
فقد جاءت االنتخابات، تذكّره بقسوة، قبل أن تفاتحه أم عالء بزواج زمردة، 

  .كبرى البنات، من شمسي النعنعة
قال سليم أفندي، وعيناه تفتقدان في بيت خديجة مثل األحواض التي 

  :تكاثرت وزهت في بيت أم عالء
  . البنت صغيرة-

  :قالت أم عالء
  .وحبل بناتنا طويل. ولدان من هي أصغر صار لها -

  :قال وهو يهرب من لون الستائر الحائل، ويلوم نفسه
بنات سليم . ال تتعجلي.  زمردة ال يليق بها إال خيرة شباب الشام-

  .أفندي لن يتزوجن من أي كان
  . هذا نصيب-
 شمسي ليس غير فتّال، حائك، مسدي، مثل جحش الحاخام، غشيم -
  .ه الهناءلن تعرف زمردة مع. وسلطان
 الصنعة فخر، والفقر على كل حال بعيد عن بنت سليم أفندي البسمة، -

أما بيت النعنعة فأهلي، وشمسي ابن . وهو لن يحرم. إال إذا حرمها من اإلرث
  .عمي الوحيد في المناخلية

وفي . طأطأ سليم أفندي، دون الحاجة إلى أن يعلن عالء تأييده ألمه
  :عرنوس سألت خديجة قرفةً

  كيف أقبل بهذا العريس قريباً ألوالدي؟ -
  :قال سليم أفندي بنزق

 تقصدين أيضاً بنتك من عبد الودود السعد؟ أم أن بيت السعد وبيت -
  التكلي أفضل من بيت النعنعة؟
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وازور يكتم غيظه، يشك في أن أم عالء أو عالء هما من حرض 
. أفندي بذلك النسبشمسي، كأنما يؤكدان نسباً آخر لهما، أو يذكّران سليم 

وعلى الرغم من أنه ظل حرداً من زوجتيه أياماً، قبل أن يقرأ اإلمام الفاتحة، 
فقد فكر بعد أن صارت زمردة خطيبة في أن ينقل شمسي نقلةً ما مما هو فيه، 

  .ومن أجل ذلك انتحى بعارف بك القدحة
*     *     *  

ي البسكويت سأل سليم أفندي صديقه وشريكه القديم في معمل بوار
  :ومعمل المياه الغازية

   ما أخبار النسيج هذه األيام يا أخي؟-
  . األخبار عندك يا سليم أفندي-

  :بحرقة أجاب عارف بك، ثم عض إصبعه مردفاً
.  ما نفع الندم؟ ليتني سمعت نصيحتك، وبقيت معك ومع رضا بك-

 إلى صحيح أن كل واحد منا له طريقته في العمل، ولكن أخوك عارف راح
. النسيج الياباني أهلكني وأهلك أمثالي في سورية كلها. الحج والناس راجعة

ما كاد أخوك يشم رائحة يده من المعمل الذي وضعت فيه نصف ثروتي حتى 
  .بدأ الغزو
   غزو يا عارف بك؟-
. في األصل فرنسا.  ماذا تسميه إذن؟ وليس من اليابان وحدها-

ستيراد، شركاء في الغزو أيضاً يا سليم وإخواننا الذين يتسابقون على اال
أما أخوك عارف وأمثاله فكيف يمكن أن يثبتوا في السوق؟ لو أن . أفندي

غيري زور ما زوره، وموضة اإلفالس . التصفية ممكنة اآلن، لفكرت فيها
لكن الخوف أن يأتي . أنا ال أقدر على هذا. االحتيالي تروج كما تعرف

 أنني فكرت في االستيراد؟ أسعار ال تصدق، وال هل تصدق. اإلفالس الحقيقي
جمارك وال من يحزنون، وهات يا بيع، ال أجرة عمال، وال ثمن كذا وكذا، 

ولكن هل أضرب نفسي . وال ضرائب، وال نقار مع الزبائن وال وجع الرأس
  .بنفسي؟ كيف يكون لي معمل نسيج وأستورد؟ واهللا فتّقت جروحي يا أخي
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ى صديقه مما يضمر له، ولكنه رغم ذلك طلب عمالً أشفق سليم أفندي عل
أنكرت عينا عارف بك على صديقه مثل هذه المصاهرة، قبل . لشمسي النعنعة

  :أن تنكرا عليه مثل هذا الطلب اآلن، وقال
صحيح . ما من عامل نسيج في الشام ال أعرفه.  شمسي النعنعة أعرفه-

 ذوق في الحياكة، يتفنن فيها، أن يده مكّوك، والشاب تربى خلف الوراقة، وله
. سمعته هكذا. لكنه يا سليم أفندي بيضة على وتد، يحب الكبرة ولو على خازوق

  .ال تؤاخذني على صراحتي. ولوالها كنت جئت به إلى المعمل من أول يوم
في المعمل يضع قدمه على أول .  ساعدني على نقله من ذلك الدكان-
  .ذا جميل لن أنساه لكه. وهذه الشدة لن تطول. الطريق

  .قال سليم أفندي، ولم يكن لعارف بك أن يرفض
*     *     *  

شمسي النعنعة في مثل سن عالء البسمة أو يكبره بقليل، كما تظن أم عالء 
  .التي كادت أن تنسى أن لها أقارب، حتى تزوج أبو عالء من خديجة التكلي

ولعل ذلك ما حببه . انوشمسي النعنعة يشبه عالء كثيراً، لكأنهما شقيق
طول . إلى ابنة عمه، بعد أن توثقت صلته بعالء، وصار يزوره في البيت

الشابين واحد، الحاجبان كحاجبي صبية، وغنّة الصوت، والضحكة الخجولة 
  عفّة الشابين، وتعلقهما بالمسجد؟: المبتورة، وما هم أم عالء أكثر من ذلك

لبكالوريا، وقد قضى في المعهد لم تغفل أم عالء عن أن ابنها يحمل ا
الشرعي سنة، قبل أن يفرض عليه سليم أفندي أن يلتحق بمعهد الحقوق، فيما 

لم تغفل أيضاً عن أن . شمسي النعنعة غادر المدرسة إلى الدكان، بال شهادة
ابنها ملتح، شمسي يحلق ذقنه، ويهذب شاربيه، لكنها لم تأبه لذلك، قبل أو بعد 

  . شمسي في أن تبحث له بنفسها عن عروسأن نقل ابنها رغبة
ربما كان شمسي يصل ما قطع سليم أفندي من جذورها، يمسح الغبار 

ومثلما كانت راغبة في العودة إلى . عما كادت خديجة التكلي أن تطمس منها
سوق المناخلية، ما دام سليم أفندي فر إلى عرنوس، كانت راغبة في أن تهرم 
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وربما كان ذلك ما جعلها تفاجئ . ندي يجنح إلى الشبابسريعاً، ما دام سليم أف
  :نفسها وشمسي وعالء، وهي ترمق زمردة

  . العروس حاضرة-
  :أما عالء فتساءل مبهوتاً. عقلت المفاجأة لسان شمسي

   وسليم أفندي؟-
-اتركه علي .  
  . أمي-
 ماذا يا عالء؟ هل تقول لي مثلما سيقول أبوك؟ أنت ال تفكر مثله يا -

  .ي، ولو كنت من صلبهولد
  .مبروك يا شمسي.  كما ترين-

أما أم عالء . قال عالء راغباً وخائفاً، وغمغم شمسي أكبر رغبة وخوفاً
  .فسوت مالءتها، وأسرعت إلى المطبخ

*     *     *  
صرت الدوارة واألقالم في رأس شمسي، منذ تلك العشية، حتى غادر 

 الصرير أعلى، وال ينتظم، طوال الليل، كان. الدكان إلى معمل القدحة للنسيج
حتى وافق سليم أفندي، فخفت الصوت، وعادت إليه رتابته في الليل، كما ألفها 

كانت خيوط نفسه تبرم على الدوارة، تجعلها الدوارة سدى، . شمسي في النهار
وثمة أصابع البد أن تكون بيضاء وصغيرة، طرية وملساء، تلعب بالخيوط، 

تل وتحوك، فيرقص نبض قلبه، تزوغ عيناه بالفتنة، يغفو على تلقي وتسدي، تف
اإليقاع األليف، أو على الذراع الرخص، أو على عيون أصدقائه التي تلتمع 

  .له، تغبطه على الزواج، ثم تغبطه على العمل
غاب عنه ذلك الصرير، فضاع . إال أن سكوناً لفّه بعد قليل في المعمل

 ولسوف ينقضي ما تبقى من الشتاء، والربيع .من ليله ونهاره ذلك اإليقاع
كله، قبل أن يغدو لهذه األنوال الغريبة إيقاعها، ولتلك الوجوه ألفتها، وقبل أن 

  .يخفض عارف بك القدحة األجور، مستثنياً شمسي النعنعة
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رفض أن . انتظر شمسي قدوم عارف بك ذلك النهار أمام المعمل
ذين لم يصدقوا غضبه، حتى عال يشتغل حتى يساويه عارف بك برفاقه ال

  :صوته على صوت عارف بك
 إما أن تترك أجورنا كلنا على حالها، وإما أن تخفّض أجرتي أنا -
  .شمسي النعنعة ليس على رأسه ريشة. أيضاً

 كرمى لسليم أفندي وفّرتك يا مجنون، يا رافس النعمة، وليس كرمى -
. نصحته، ما قبل النصيحة. لياهللا يساعده عليك، قبل بنته، وقب. لسواد عيونك

رح إلى بيتك، وأجرة اليوم مخصومة . رح من أمامي. كنت أعرف أنك هكذا
مفهوم؟ وإياك ثم إياك أن يفاتحني . األجرة قبل التخفيض، مخصومة. عليك

  .بسيرتك سليم أفندي
  .قال عارف بك، ودفع شمسي بكلتا يديه خارج المكتب الصغير

ولطا في بداية المنعطف الترابي غاضباً . الًابتعد شمسي عن المعمل قلي
من نفسه ومن حميه، خجالً من عروسه، ومتشفياً من بعض رفاقه الذين 

  .تغامزوا، عندما استثني من قرار عارف بك
بعد قليل أجفلته الجلبة قبل أن يظهر أحد من المنعطف، فبحث عن 

صواتاً كثيرة لكن أ. الشمس وموعد االنصراف، ومأل صدره بالهواء، وانطلق
بعضهم . نادته، وما لبث العمال جميعاً أن تحلقوا حوله، يكبرون جرأته وأنفته

يعتذر، وبعضهم يجعله مثالً لتضامن العمال، ليس في معمل عارف بك القدحة 
  .وحده، بل في معامل النسيج التي تتململ جميعاً
 ومثلما أدهش شمسي رفاقه،. لم يكن عارف بك أول من خفّض األجور

أدهشه هو أيضاً، ليس ألن شمسي تكشف عن خبل وقحة، بل ألنه لم يلتجئ إلى 
  :فعارف بك هو الذي أخبر بعد أيام سليم أفندي، وقال سليم أفندي قرفاً. حميه

شف . مثله مثل غيره يا عارف بك. كانت ساعة نحس.  جهنّم تحرقه-
  .مصلحتك

 بما -  شمسي  فضالً عن سوء-سكت عارف بك، متعلّالً لسليم أفندي 
عانى والكتلة جراء إعالن المفوض للدستور، بل للدساتير، وما أعلن أيضاً 
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بعد وقت من انتهاء مهمة شركة انحصار الدخان، وإبدال المونوبول 
  .بالبندرول، مما نقل سورية ولبنان من خضة إلى خضة

كان عارف بك مثل سليم أفندي وسواهما، ينوء تحت وطأة األصوات 
رحم على الريجي، بعد أن تسابق التجار إلى رفع أسعار الدخان التي تت

والتنباك، والكتلة عاجزة، والشيخ زين يتفرج شامتاً، بل ضاحكاً، وهو يدّل 
  .بالعمران الذي يعلو في الشام على يد حكومته المؤقتة

  :قال سليم أفندي
ما رأيك بمعمل :  دعك يا عارف بك من كل ما نحن فيه وقل لي-
  ن؟للدخا

  . أهذا وقت معامل يا سليم أفندي؟ ما فينا يكفينا-
 أنت خاصة يا عارف بك يجب أن تفكر، هذا إذا لم تكن قد فكرت -
النسيج مهما حاولنا، ما عاد . تلقطها وهي طايرة: أنا أعرفك. وقررت
الخواجة جبرا السكادة بدأ بمعمل صغير في . الدخان أمره يختلف. مضموناً
رستم آغا جمع حوله شريكين، ثالثة، .  ثابت في بيروتالخواجة. الالذقية

  وهنا أال تسمع بمن يسنّون أسنانهم؟. وبدأ بمعمل في حلب
هل ترجعني إلى أيام معمل . هذه المرة فاتتني:  صدقني يا سليم أفندي-

  المياه الغازية أو معمل بواري البسكويت؟
نجرب . الثةالمشروع ال يحتمل ث. بدون رضا بك.  وحدنا هذه المرة-

على مهل تجربة صغيرة، وإذا وفقنا اهللا نكبر المعمل، أو نفتح غيره، ونأتي 
  .شاور نفسك في اليومين القادمين. برضا بك وبغيره

تكفيني غلطة . وأنا لن أخالفك مرة ثانية.  يظهر أنك شاورت وقررت-
المرة هذه . وال تنس يا سليم أفندي. معمل النسيج، فلواله ما تركت مشاركتك

  .يجب أن تسندني ولو قليالً، فأحوالي ليست طيبة كما تعلم
  :قال سليم أفندي

  .ابسط كفيك لنقرأ الفاتحة.  ال تهتم-
*     *     *  

 ٨ م–التيجان 
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لعل المشروع الجديد هو الذي جعل عارف بك يصبر على شمسي 
فمنذ ذلك المساء الذي حفّ به العمال حول شمسي، تبدل على . النعنعة طويالً

كان قد عاد إلى منزله تحدوه أصوات رفاقه . بك وعلى غيرهعارف 
واألنوال، وفوجئت عروسه به، كما فوجئت بصوته، وهو يحدثها عما كان 

  :منه ومن عارف بك، ويغمز من أبيها، ثم يأمرها
  . إياك أن تنطقي بحرف ألمك أو لعالء-

  :وفي اليوم التالي وشوش عدد من العمال في أذنه
  .توقفت، حتى تعود األجور كما كانت بعض المعامل -

نقل إليه أحدهم الدعوة إلى مقهى النوفرة، إثر . وفي يوم آخر، غير بعيد
  .االنصراف

وكما فوجئ بصفاء ذلك المساء وطراوته، فوجئ بكل من التم حول 
وبدا أن ليس فيهم من ال يعرف كيف وقف ابن .  بشجاعته يشيدالطاولة

هل يعقل أن تظل أنوال عارف بك تشتغل، وهو ف. النعنعة أمام ابن القدحة
  يخفّض األجور، بدالً من أن يرفعها، أن يبقيها على ما كانت عليه على األقل؟

تناول العشاء صامتاً، وشرب الشاي . بعد آذان العشاء عاد إلى البيت
غافالً عن العروس الحزينة، ثم أوى إلى أصداء من التقى في النوفرة، ترسم 

ن بيته الطيني والسوق الذي يمتد تحت، وذلك الدكان الذي كبر له التخوم بي
فيه، وبين معمل عارف بك، والمعامل التي أضربت، والتي سوف تضرب، 

  .كما تحدثوا في المقهى
كانت المدينة تنقسم، وهو يختلج في نومه، وتشلحه مع كثيرين، فقراء 

ن ممن عرف في ومظلومين، بينهم من يكبره، وبينهم من يصغره، بينهم زعرا
الدكان، وشرفاء كما يعد نفسه، فشمسي النعنعة لم يكذب يوماً على معلمه، ولم 

  .يسرق يوماً حمامة، لم يخالف اهللا في أمر، وال تجرأت عينه على امرأة
قبالته والجموع التي رآها تدفعه ومن كان معه في النوفرة إلى األمام، 

 وحموه نفسه، ممن أوسع اهللا لهم كان كثيرون أيضاً، فيهم عارف بك القدحة،
. في الرزق، ويبخلون رغم ذلك على ابن النعنعة بثالثة قروش في اليوم
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اهللا عادل ورحيم، . وهتفت الجموع أن هذه قسمة الشيطان، ال قسمة اهللا
والجموع تريد أن . والشيطان قاس وبخيل، فالبد من أن يتصدى له أحد

 عارف بك، فإذا تجبر عارف بك يتصدى له غداً شمسي النعنعة في معمل
. وتكبر، فسيكون اإلضراب، والحق وحده من غير القوة، ال يساوي بصلة

القوة وحدها تحمي الحق من أن يسقط أرضاً كما يسقط شمسي، وهو يتقلب 
بين كوابيسه، حتى ارتمى من على السرير، وصرخت زمردة فزعة، وهو 

  .تارة باحثاً عن الفجرينهض راجياً من اهللا العون، ثم يزيح الس
*     *     *  

قاد شمسي اإلضراب في معمل عارف بك ستة أيام َأِلفَ خاللها التربع 
نهاراً وسط العمال، أمام المعمل وشتائم عارف بك، وقضاء المساء في 
النوفرة، ودموع زمردة في العشية، والوصايا التي يحملها إليه عالء من سليم 

  .ما ألف في نومه حداء الجموع لهأفندي، متوعدة وواعدة؛ ك
غير أن الجموع أخذت تتنابذ سريعاً، في اليقظة وفي المنام، في معمل 

حتى الطاولة في مقهى النوفرة أخذت . عارف بك وفي شتى المعامل المضربة
  .تضطرب، وكسر اإلضراب عشرات من العمال

 لم يتراجع عارف بك وال سواه، فيما أطرق شمسي، في المعمل وعلى
كان يزدرد ألماً مبهماً، . الطريق، في البيت والمقهى والمنام، وندر كالمه

مل جميعاً، وسليم أفندي أيضاً، قد ايتمنى لو أن عارف بك وأصحاب المع
انتصروا على وجه آخر، من غير أن يهون بعض العمال، أو تنشق صفوفهم، 

  .على الرغم من أنه لم ينس قطّ محنة ذوي األسر الكبيرة منهم
كانت تخز سمعه كالمسامير ضحكة عارف بك، وصوته يلعلع أمام 
: ضيٍف ما، كأنه يتعمد أن يتجاوز الصوت المكتب، ويغلب جلبة المعمل

مثلهم مثل مزيكة : هذه آخرتهم. يريدون أن يعملوها لي شيوعية؟ فشروا
. العسكر مرة، وكالب الرشيدة مرة، وعلى كل حال انتهوا مثل عسكر تركيا

مسي، لوال ما رأى من عنت عارف بك بعد اإلضراب، النساق أبعد ولعل ش
  .فيما شغله، قبل أن ينقطع عن مقهى النوفرة، أو في فترة انقطاعه
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كان قد بات يلح عليه السؤال فيما إذا كان من الصواب أن يمعن في 
عداء عارف بك، وسليم أفندي، ما دام العمال قد تراجعوا وتمزقوا، وما دام 

. اً، هو أو سواه، على أن يجمع كلمتهم، لينتزعوا الحق المهدورليس قادر
وثانية جاء من يوشوش في أذنه، ولكن ليس في المعمل هذه المرة، بل في 

وقد يضربون عشر مرات، وينكسرون، . لم ينقطع األمل إذن. النوفرة
وكل إضراب، نجح أم أخفق، إنما هو . ويعودون، قبل أن يصلوا إلى مبتغاهم

عليه أن يتعلم من . وعلى شمسي النعنعة أن يتعلم من دون معلم. ديددرس ج
بطن زمردة الذي من الطريق إلى معمل عارف بك، ومن أحاديث المقهى، و

. ضمر أثناء اإلضراب، فها هنا ليس من كتّاب أو شيخ أو أم تدبر الزوادة
يسه، ها هنا يتعلم شمسي النعنعة من ك. ليس من مدرسة أو أستاذ أو أب ينفق

وعلى حسابه، فيلف العمال من جديد حوله، يرأب صدعهم، ويشحذ همتهم، 
أمام . لو شاءوا غيره فلينتخبوا. ولو شاءوا أن يكون ممثالً لهم، فلينتخبوه

المعمل قد يقومون باالنتخاب، أو في الطريق، وقد يقومون به في المعمل دون 
وف يكون ذلك، لتقوم اللجنة أن ينشغلوا عما بين أيديهم، ففي المعامل جميعاً س

  .التي تقود اإلضراب العام القادم
*     *     *  

والصيفَ . من منتصف تموز امتد اإلضراب الجديد حتى منتصف أيلول
ومنذ األسبوع األول زار معمل عارف . بطوله صمد المضربون هذه المرة

إلى وفي األسبوع الثاني طُلب شمسي النعنعة . بك شاب من جريدة ألف ياء
ولم يكد ينقضي يوم من بعد دون أن تكتب جريدة ما . التحقيق طوال النهار

عن إضراب عمال النسيج، وشمسي النعنعة ال ينقطع يوماً عن الساحة 
الخارجية للمعمل أو عن مقهى النوفرة، كما صار بيته في العشايا يستقبل 

حري وهو أيضاً صارت له بيوت أخرى يزورها، وعيون الت. بعض الرجال
  .تكاد تالزم المعمل والمقهى والبيوت

صار يهدأ أحياناً، يكاد . صوت عارف بك ما عاد صراخاً وشتائم
يستدر العطف أحياناً، فالمصيبة كما أخذ يردد في الشهر الثاني لإلضراب 
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. مصيبته هو، كما هي مصيبة العمال، والحكومة هي الجانية عليه وعليهم
 عارف بك قد سمعه من وصايا سليم وكان شمسي قبل أن يسمع ذلك من

  .أفندي التي ما زال عالء يحملها، وقد خفّت حدتها
كان شمسي قد تعلم الدرس الجديد ممن يخالط، ومن الصحف التي 
صار يقلب فيها، ومن السوق التي يعلوها بيته، ومن المسجد الذي يواجه 

صم ما عاد عارف بك بينهم سوى خ. وهكذا كثر خصومه وكبروا. البيت
بل إن . إنها الحكومة وفرنسا التي أدمت المدينة باألمس القريب. صغير

خاصة، صارت تهون، ما داما يقفان بالخصومة مع عارف بك أو سليم أفندي 
ولكم تمنى أن يستدعى إلى التحقيق ثانية . في الكتلة ضد الحكومة وضد فرنسا

تهم خلف ظهره، وثالثة، كي يحقق هو مع المحققين هذه المرة، ويرمي أسئل
ويسمعهم ما يفور في صدره، ليس كما يسِمع عالء، أو زمردة التي أخذ بطنها 
ينتفخ، أو أم عالء التي كثرت زياراتها البنتها، أو معلمه ورفاقه في الدكان، 
 بل على ذلك النحو الذي ما فتئ يرتسم له كل ليلة بشكل جديد، قبل أن ينفض

  .ملاإلضراب، ويغلق عارف بك المع
*     *     *  

أما سليم أفندي فكان كلما وطّن نفسه على أن ينسى شمسي النعنعة، 
 بالنسيان - أو القرار -كانت الرغبة . بوغت به يطلع له من حيث ال يحتسب

بعد ما رضي عارف بك بانتقال شمسي إلى المعمل، مؤقتة، إذ أضمر سليم 
ابنته من مستنقع أفندي نقلة أخرى في وقت قد ال يطول، تخرج بزوج 

المواشي والمناخلية وتلك األنوال، وتجعله يليق بعالم حميه الذي ألحت عليه 
في تلك األيام ذكرى عمر التكلي، وعبد الودود السعد، إذ لم يكونا أفضل من 

  .شمسي النعنعة حين انتشلهما، كل من مستنقعه، وال حين غادرا جنته
قرع أم عالء وعالء نفسه، . عةشكوى عارف بك األولى أذكرته بابن النعن

تجددت شكوى عارف بك، فشمسي . ولما رأى شمسي يتأبى عليه، قرر أن ينساه
يقود اإلضراب، وهو يشك في أن ابن النعنعة قد يكون من الشيوعيين، أو أن 

نفسه، ووسليم أفندي عاجز إال عن أن يقرع أم عالء وعالء . الشيوعيين يحركونه
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عاد اإلضراب فذكره . أخفق اإلضراب، فتذكر، ونسي. ىويندب حظ زمردة، وينس
طال اإلضراب، انتظم وعم، والكتلة بحاجة إليه، وشمسي . عارف بك، ونسي

إنه يذكر سليم أفندي . واحد ممن يقودونه، ليس في معمل عارف بك وحسب
بنفسه، يغلق عليه منافذ النسيان، وهو بعيد، يشغله أكثر من معمل الدخان في مطلع 

. صيف، ثم يشغله أكثر من انخفاض الين واالسترليني، والصيف لما ينقضال
ما . ر سليم أفندي شمسي النعنعة مكرهاً، صار ينظر إليه بمنظار آخرهومثلما صا

ومن يدري، فقد . قد يكون حمالً ثقيالً، لكنه ليس بلوى. عاد شمسي سبة وال معرة
سي النعنعة وطني، يقف ضد وشم. يغدو بين رفّة جفن وأختها زعيماً للعمال

الحكومة، وضد فرنسا، وقد يكون غراً، أو مغروراً، إال انه شجاع وأبي، ال يعتمد 
إال على نفسه، ولم تكن في عمر التكلي وال عبد الودود السعد وال طه اليتيم مثل 

ِلم ال يسعى إذن سليم أفندي كي يضم هذا الحصان الجموح إلى صفه، . المميزات
  ولى به، قبل أن يسبقه إليه المنافسون من األصدقاء أو األعداء؟وهو اَأل

قبل أن يغلق عارف بك معمل النسيج، كان سليم أفندي قد عزم على أن 
يفتح دكان الصرافة في سوق البورص، ولو ألمٍد قصيٍر، يفيد فيه من أزمة 

 الثمرة ولما غدا شمسي مشرداً، ابتهج سليم أفندي، موقناً أن. االسترليني والين
من أجل ذلك دخل بيت شمسي . نضجت، وما عليه إال أن يتقدم اآلن ليقطفها

ألول مرة، وبكت زمردة وقبلت يد أبيها مراراً، فمسح سليم أفندي رأسها، 
ورد على ترحيب شمسي باقتضاب، ثم جلس بين ابنته وزوجها، وراح ينقل 

وزلق . سعد من أمهارأسه بينهما مستبشراً بحفيد أعقل من أبيه، أو بحفيدة أ
  :لسانه يعظ قليالً، قبل أن يلتفت إلى شمسي، وقد نهضت ابنته تعد الشاي

   ما تنوي أن تفعل اآلن؟-
جاء صوته مفعماً بالحنان، فصمت شمسي كالمقرور الذي دخل إلى 
بيت دافئ، تتناوشه هبة الريح الباردة من الباب، ولفحة الدفء من الكرسي 

  . سليم أفنديالمقابل الذي جلس عليه
ال أنكر أني لم أكن .  أنا مثل والدك يا شمسي، رحمة اهللا عليه-

أنت اآلن من خيرة الرجال، ترفع الرأس، ال . أعرفك، ولم أسع، وأنت لم تسع
  .كما كنت من سنة، ال تزعل
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قال سليم أفندي وقد شاع الدفء الذي افتقده المقرور طويالً، فأنس 
  :وتبسم، وتمتم

  ا عمي؟ على ماذا ي-
ما . اإلنسان يكبر سريعاً، وبالغصب.  ما فكرت؟ قريباً يكون لك ولد-

  .مضى قد مضى بحالوته ومرارته
الشغل قليل يا عمي، .  كل يوم أدور من الصباح، كما يدور غيري-

  .صعب، وأرجو من اهللا أن يحّل هذه العقدة عما قريب
في ابنك القادم . أنا فكرت فيك وفي هذه المسكينة.  ال إله إال اهللا-
أنا، من فضل اهللا، عندي . أنا مثل والدك، غصباً عني وعنك: قلت لك. فكرت

ال تحفل ألن عارف بك . معمل الدخان مشت أموره عال العال. مصالح كثيرة
وأظن عالء حكى لك، أو حماتك حكت لك، عن دكان الصرافة . شريكي فيه

فيه مكان لك، معمل حتى معمل بواري البسكويت . الذي ينتظر من يشغله
الشغل قليل . المياه الغازية، ولكن ال أريد أن أفتح لشريكي طاقة في هذه األيام

عامل . أنا ال أريدك أن تبقى هكذا. وصعب، كما قلت، لكنه سهل على عمك
أريدك أن تكبر يا شمسي، حتى تكبر بنتي، ويكبر . نسيج، عامل صغير

  .من بركاتهالخير كثير . تعال معي وكن سندي. حفيدي
أنا ال أفهم إال . ال أفهم بكل ما عددته.  أنا ال أفهم بشغلك يا عمي-
  .بصنعتي
من الدكان للمعمل، . هذا الولد فلتة: عارف بك كان يقول لي.  تتعلم-

أنا نفسي ماذا . وفي يومين صار مثل من قضى عندي في المعمل شهرين
  كنت أعرف عن الدخان البارحة؟

تعرف أنني ما . أنا أحب صنعتي.  يا عمي أنت شكل وأنا شكل-
. حتى أنوال عارف بك كنت أحس أني غريب أمامها. عرفت حالي إال فيها

  .اهللا يفرجها، والبد أن أالقي صاحب نول يفتح لي بابه
. أنا ال أقفلها في وجهك.  بعد ما صار اسمك على كل لسان؟ ال أظن-

  نفسه خاف منك، فماذا تقول؟إذا كان عارف بك . صاحب النول يخاف على نوله
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  . ال تحمل همي يا عمي-
 حتى لو ما حملت همك، أال أحمل هم المسكينة؟ من أين ستأكل؟ -

  والذي في بطنها؟
كان صوت سليم أفندي ال يزال دافئاً، أقرب إلى الهمس أو النجوى، إال 
أن الريح الباردة تسللت من شقوق الروح، فتقلص وجه شمسي، ونأى عن 

  :فندي قليالً، وهو يقولسليم أ
  .ال تحمل هم أحد يا عمي.  أطعمها من لحمي يوم تعز اللقمة-

تطلع صوب . تراجع ظهر سليم أفندي، فأجفله المسند الخشبي للكرسي
تذكر عالء وأم عالء، وكلمات شمسي . ابنته التي تتمايل باإلبريق والفناجين

نسى، وفي اآلن نفسه، كانت تدفعه إلى أن يدير ظهره ويخرج، لينسى كما كان ي
  .الكلمات تشده إلى الكرسي في جلسته الجديدة، تطيل صبره، وتجعله يزفر

*     *     *  
تحت أرض البيت التي تغطي السوق، لبث سليم أفندي يتأمل عيدان 

انقبض من أبواب الدكاكين المغلقة، . الحور، ثم تلفت مباغتاً بالسكون المطبق
تجاوز سوق المناخلية إلى سوق . تراجع متعجالًوتقدم نحو السبيل، ثم 

تفل على شمسي . تريث أمام الدكان الذي اشتراه منذ قرابة الشهر. البورص
النعنعة، وعلى كل الذين يثبطون همته من الصرافة، والذين يعدون أنفسهم 
جهابذة في االقتصاد، فسليم أفندي البسمة أدرى منهم باأليام القادمة، واهللا 

لكن الين واالسترليني يتدحرجان، أوروبا .  وتعالى أدرى بالجميعسبحانه
واليابان قائمة قاعدة، والعالم كله قائم قاعد، وهذا الدكان الصغير سيقوم ويقعد 
ويربح، يغامر ويربح، وسره ليس في القمار الذي ما استهوى سليم أفندي في 

  شبابه، فكيف به اليوم؟
 سوق مردم بك، وخلف األبواب من سوق البورص تسللت قدماه إلى

يستطيع اآلن أن يدقق، على . إنه يعرف هذا السوق جيداً. المغلقة تسللت عيناه
ولعله كان يتريث هنا أو هناك، في مدخل . الرغم من العتمة، في الكاناويشا

السوق ومخرجه، منذ صباه، من أجل ذلك اليوم الذي بات قريباً، يوم سليم 
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ون له سوق مثل هذه السوق، يحمل اسمه، بل يحمل أفندي البسمة الذي سيك
: اسم بيت البسمة، ولو كان األتراك ال يزالون هنا، لكان سيجعل اسم السوق

  .سوق سليم بك، أو سوق سليم باشا
بأناة تكاد أن تكون خدراً، جرت قدماه خلف أحالمه، غافالً عن القطط 

هد، وهو يبحث عن والدورية التي عبرت، حتى باب البريد، حيث وقف، يتش
تلفت يبحث . وخيل إليه أن الهواء يعبق بكل العطور التي أحب. مآذن األموي

عن باعة المسك، وعزم على أن يقدم لخديجة طبقاً يفوح بالعنبر والصندل 
والمالونيا وألوان الزجاجات التي لن تجد مثيلها فيما تشتري من مكان آخر 

ة هبت مفعمة برائحة الكتب التي يجهله، ولسوف يروق لها ذلك، لوال نسم
  .صارت أوفر ثمة، خلف األبواب المغلقة، منها أيام كان تلميذاً

ذهبت رائحة الكتب بفوح العطور، ومثَُل له عدي شاباً عما قريب، وعالء 
ملتحين يعبرون، فنفر قاضياً أو محامياً في وقت أقرب، وكان عدد من الشبان ال

 التي أضاع، وشمسي النعنعة الذي دفعه من سوق ه، ولعن الدودجيدمنهم ومن ول
وعاد أدراجه إلى حيث ترك السيارة، يخشى أن . المناخلية إلى سوق المسكية

ولما رآها تنتظره اطمأن، وانطلق بها . تكون أيدي شبان آخر الليل قد عبثت بها
 نحو عرنوس، معرجاً الطريق، حتى الح بيت الباشا شكيم فتمهل، لكن االبتسامة

  .انبترت حين رأى عمر التكلي يقترب من باب بيت الباشا
*     *     *  

-١٣-   
. الذي بوغت بها، كما بوغت سليم أفندي عمر منادية توقفت السيارة

  :ولما انطلقت بهما تحاشى كلٌّ منهما اآلخر، حتى قال عمر، كأنما يدفع تهمة
  .مداموزيل كوثر.  بنت الباشا مريضة-

  :مكذباًتساءل سليم أفندي 
   لهذا زرته؟-
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  :قال عمر
  .لهذا لم يستقبلني.  ال-

قهقه سليم . التفت عمر يتقي فضيحة. التفت سليم أفندي يتيقن مما سمع
أفندي، ولما تالشت قهقهته قهقه عمر، كأنما ينشد فضيحة أكبر، وتباطأت 

  .السيارة
  :قال سليم أفندي

  نسيت أختك؟ نسيتني؟.  كنت أظن أنك ال تزور أحداً-
  :همس عمر مناجياً

  . أنا اآلن أعود إلى الشام-
وعدد في سره السنين التي أمضى منزوياً، هنا أو في حوران، 
يداري العيون الشامتة أو المترصدة، وتلمس يمينه منكراً أن يكون خسر 

  .شيئاً ذات يوم
  :قال سليم أفندي

  . ألهتك حوران-
ة، ورجل ينادى نور الدين على رأس كوكب: لوحت لعمر أكف رجاله

تارة بأبي عمر شباط، وأخرى بأبي راغب شباط، على رأس : كما يلذ له
سعدي ورؤوف، وألكف ولدي : كوكبة، ومن بين الكوكبتين تبسم ألكف شقيقيه

  :مظهر ومأمون، وأجفل على صوت سليم أفندي: طه اليتيم
   بم تفكر؟ طلقت حوران إذن، أم ستجمعها والشام؟-

  :قال عمر
  .يجمع، ال يطلق مثلي -

ترجل عمر منذراً بزيارة . توقفت السيارة أمام مكتب سليم أفندي
وقبيل . وشيكة، وأسرع صعداً نحو العفيف، تالحقه نظرات سليم أفندي هازئة

مزرعة الشالالت في جنوب حوران، ومزرعة : الجسر تثاقلت خطاه متباهية
 سود حوران، وينكر رجل أسود يقود المزرعة التي تتوسط. التكلي في شمالها
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رجل يتعجل توأميه . أمه كما أنكرها عمر التكلي، أو بأمر من عمر التكلي
كي يشبا، ويعهد إليهما بأمانة عمر التكلي كما يسمي المزرعة، شبان أربعة 
ينسبون كرمى له إلى بيت التكلي وبيت اليتيم، وينكرون النسب أيضاً، كما 

مودة تنغزل بعيداً، على . الشيخ وطبانمودة تنغزل على وسطاه مع . يشاء
مودة تنغزل على وسطى . الوسطى األخرى، مع األمير مدحل ورجله الجديد
لكن يمين عمر مشلولة، . ثالثة مع األستاذ مسلّم دحة وسري أفندي أبو الخير

ووسطاها ال تنفع، وخطاه تقف إذ يفكر في ذلك، ثم تقهقه لوسطى يساره التي 
، وتنطلق خطاه ةكفه الوحيدبيقهقه مثلها وهو يتلمس عضوه تبعص الهواء، و

  .سكرى، تدلّل بالعودة الظافرة
*     *     *  

أيقن أن ما بينه وبين . أطبق الباب خلفه برقة، وتوقف يمعن في العتمة
. األستاذ مسلّم وسري أفندي ال يزال سراً ما دام سليم أفندي لم يلمح إليهما

ريباً، لكنه وجف، كما وجف حين القى األستاذ عزم على أن يطلق السر ق
  .مسلّم في أول خطوة من العودة الظافرة

هون على نفسه أن يكون األستاذ مسلّم قد غدا أستاذاً أو نائباً، وأكد لها ما 
عد الشهور التي انقضت على شراكته مع . أحسنت في التفاتتها عن الشام لسنين

أقبضه ملص الزمن، وضاعفت من . ديسري أفن: األستاذ مسلّم، ومن بعده
نادى شقيقه رؤوف ومظهر اليتيم، . العتمة قافلة تتأرجح بين عمان وحوران

وترك لألستاذ مسلّم أن يدبر البضائع ونقلها من الشام إلى مزرعة الشالالت حيث 
أوقفت ابتسامته العتمة، فقد جاء ربح العملية األولى مضاعفاً، . تنتظره الجمال
ان كأنهما مهربان سالفاً عن سالف، وتوطد ما بينه وبين األستاذ مسلّم وبرع الشاب
األثرياء يشكون . ترددت في العتمة شكوى الناس من الغالء. نداً لند: كما تمنى

لكن البضائع التركية واألميركية الرخيصة جداً في الشام، . والفقراء، ال فرق
اعف الربح، ورثى عمر التكلي بلبلت العتمة بأسعارها الكاوية في عمان، وتض

أقمشة عارف بك القدحة، وجلود عبد الودود السعد، وتحركت وسطى يساره في 
  .الهواء، تبعص معمل األول، ومدبغة الثاني، وتبيعهما بالبخس



 

 -١٢٤-

أنارت الكهرباء البيت مؤكدة أن عمر، لو شاء، لجنى من التهريب 
 جاء بسري أبو الخير لكن مسلّم دحة. وحده أرباحاً طائلة في وقت قصير

  .شريكاً جديداً
لغا . تشامخ على النائبين الطامحين، كما يتشامخ ظله اآلن على السجادة
عفّ . الرجالن بمشاريع الشيخ زين وبالمناقصات التي يتنازعها المتنازعون

عمر عن التهريب، أو ربما آثر أال يعول عليه وحده، وقد تلوت ذكرى قوافل 
  . وفلسطينالجمال بين الجوالن

لعن في سره بيت الناصح وبيت السعد والنائبين الطامحين والشيخ زين، 
هجمت عليه ذكرى المدارس . ورسم بعد أيام درباً جديدة إلى التعهدات

 والجسور التي كسب منها بفضله سليم أفندي البسمة ذهباً ال يحصى وإن
ء من مناقصة هلل األستاذ مسلم وسري أبو الخير قبل أن يظفرا بجز. أنكر

نادى عمر شقيقه سعدي ومأمون . مشروع بناء بيوت الموظفين في درعا
استرخى على الكنبة . اليتيم، ومن الشام إلى درعا نصب نفسه عليهما أستاذاً

ساخراً من لهفة سري أفندي على أن يعوض ما ضحى به في مدبغة السعد، 
خذا يثرثران بالحزب لكن سري، ومعه مسلّم، أ. كرمى لعبد الودود وللنيابة

وطنيون كثر بذّوا من في : نهض عمر ليتابع باهتمام صوت شريكيه. الملكي
كُثُر كانوا في نادي الباشا شكيم، مثل رشاد بك . الكتلة في مقاومة فرنسا

الجويبري وابن الفطيم، مالكون وتجار وسليلو أسر عريقة وشيوخ، يتداعون 
  .جميعاً إلى تأسيس الحزب الملكي

. عمر إلى الصوت، وتلفت حوله يبحث عن مكان بين المؤسسينأنس 
دفع ظله بظلي مسلّم دحة وسري أبو الخير، يمنة ويسرة، وأعلن عودته 

األرض والتعهدات . الحزب اآلن أولى: الظافرة إلى الشام، وهزجت أعماقه
تلك هي . و عهده الجديد للشامهوالتهريب تفي وحدها بعهد حوران، والحزب 

إلى الشيخ زين وإلى فرنسا، دون الحاجة إلى مسلّم أو سري أو الدرب 
تلك هي المكافأة التي لم يقدمها الفرنسيون لعمر، على الرغم من أنه . سواهما

  .لوالهم ما ضيع يمينه، وال خسر ذات يوم شيئاً
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صرخت حوران مستجيرة به من المرابين والتجار الذين يتالعبون 
ظلت حوران تصرخ طوال .  لمسلّم وسريضاعف من مالزمته. باألسعار

. أساءه أن يعكر صفو البالد أي أمر ريثما يقوم الحزب العتيد. األسبوع الماضي
مضى إلى حوران على مضض معنّفاً رجاله، لكن الفالحين كانوا حقاً قد دبجوا 
. عريضة إلى وزير المالية، مطالبين بقروض جديدة من المصرف الزراعي

ضرائب وأقساط قروض المصرف القديمة، مما أكل مؤونة ابتسم للغالء وال
. سأل الشيخ وطبان عمن سوف يحمل العريضة إلى الشام. الفالحين والبذار

تطاول ظلّه يحثه على أن يحمل أيضاً عريضة من الفالحين في الحرزة، وأخرى 
تطايرت العرائض في . في المريجانة، وثالثة من البطيحة أو عين فيت أو العال

اء الغرفة من الغوطة إلى الجوالن، تلوح بغضب الشيخ زين أو بغضب فض
 التي بقيت له دعك تى أدمعت عيناه، وباألصابع الخمسكتم قهقهته ح. فرنسا

ِلم ال : عاد السؤال يمأل الغرفة، كما مألها منذ أيام. عريضة أخرى تحمل اسمه
 تشكو منه كما تضحي في سبيل نفسك، بدالً من الفالحين؟ أنت لك أيضاً ما

للفالحين، فِلم ال تكون لك عريضة؟ أثنى الشيخ وطبان على ما همس به التكلي، 
كتم عمر . وأقسم أن الضرائب وانخفاض أسعار المحاصيل قد يأتيان على ثروته

ضاقت الغرفة مثل مضافة . ضحكته مما عده كذب المالكين والفالحين جميعاً
عريضة باسم : اقت جيب عمر بما تحملالشيخ وطبان باأليمان الكاذبة، وض

همس مقدراً ما سمى به الشيخ وطبان عريضة . الفالحين، وعريضة باسم الزراع
: تلوت العريضة في الجيب، فمد عمر أصابعه إليها مهدهداً وهمس. المالكين

أنت، كما سميتك، بيان، ما دام الشيخ وطبان قد سمى اللقاء في مضافته 
ريضة من الجيب معلنة البيان عن مؤتمر الزراع في خرجت الع. بالمؤتمر

تخفيض ضريبة العشر بمقدار الثلث لهذا الموسم، : حوران، وصدحت بمطالبها
  ...وللموسم القادم، إذا لم تتحسن األسعار، و

أعادت األصابع العريضةَ إلى الجيب مطمئنة، واطمأنت وهي تحسب 
المرصعة، لكن الباشا شكيم اعتذر العريضة األخرى، وراحت تنقر على السقّاطة 

تراجعت األصابع ال مبالية، وتوعدت مسلّم دحة وسري . عن استقبال عمر التكلي
  .أبو الخير بالمفاجأة الصاعقة، ثم ناست، فنهض عمر يبدل ثيابه، لهفان إلى السرير

*     *     *  
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أكبر من مفاجأة مسلّم وسري كانت مفاجأة الشيخ زين، فقد ظهر له 
صير ذو شأن في حوران، مدججاً بعريضتين، من المالكين ومن الفالحين، ن

  .سواء بسواء
لكن الشيخ زين سرعان ما نهض من خلف مكتبه، واقترب مهيباً 

  :ورضياً، يسبح بيد، ويربت على كتف عمر بيد، قائالً
ليت أمثالك كثيرون في .  لوال ارتباطي بموعد هام لما تركتك اآلن-
أين كنت؟ بابي مفتوح لك في أي وقت . فيك الخير يا بنيأتوسم . سورية
الشيخ زين بنفسه يتابع : قُْل ألبنائنا في حوران. سأوصي السكرتير. تشاء

ال أدري إذا كان من الضروري أن تعلم الصحف بمؤتمر الزراع . قضاياكم
  .قد يتعلم اآلخرون منكم. خاصة

 قد أمضى وحيداً غادر عمر المكتب متعثراً بفرحته، ولم يصدق أنه
امتن . تلمس جيبه مفتقداً العريضتين. مع الشيخ الرئيس ثالثة أرباع الساعة

لباب الباشا شكيم الذي لم ينفتح، وأنكر أن يكون قد فكر بمفاتحة أحد فيما 
  فيماطنّت أذنه مشِهدةً سليم أفندي، وحائرة. تحمل جيبه، قبل الشيخ زين

فرك أذنه بقسوة وأسرع مبتعداً .  باألمسدفعه إذن إلى زيارة الباشا شكيم
مشى . تلوت أمعاؤه، وانشدت نظراته إلى مطعم الرجواني. عن السراي

. متمهالً يتلمظ ويِعد النفس بما يعوضها عن عشاء األمس وإفطار اليوم
أنكر على الرجواني هرمه، وعلى الصبيان . هلل الرجواني له والصبيان
، ويكرع الماء، ثم يكرع الشاي، وهو يفكر في شواربهم، وأقبل يزدرد اللقم

هشام الساجي، فلسوف تذكر الجرائد جميعاً لقاء الشيخ زين بعمر التكلي، 
وتنشر صورتهما معاً، ولسوف يدعو عمر التكلي إلى مؤتمر للزراع في 

لسوف يشرب الشاي األخضر مرة . سورية، قبل أن يسبقه أحد إلى ذلك
ل ذلك أجزل لصبيان الرجواني، وخرج بعد مرة في السراي، ومن أج

  .يتهادى نحو جريدة ألف ياء
*     *     *  
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عصراً غادر الجريدة، يتفيأ الظالل، وهو يسير نحو ساحة الكابتن الذي 
كان يتفحص أية سيارة تصادفه، جاثمة أو عابرة، . لم يستطع أن يحفظ اسمه

 أمية، ليستشير تيسير يهز رأسه متيقناً من أنه سوف يتوجه قريباً إلى وكالة
  .عبد البر في السيارة التي قد يقتني، على الرغم من ذراعه اليمنى

قبيل الساحة تراجعت عيناه عن القشلة الفرنسية، ودارتا حول القبة 
ترحم ساخراً على قائد الهجانة الذي . واألقواس والشجيرات القاتمة التي تواجهه
 تساءل عما تعنيه الساحات والقبب .قتله جنوده في عتمة البادية أو نهارها

واألقواس والبحيرات السبع أو السبعين التي تتلوى تحت األقواس، ما دام 
تجاوز الشارع . الكابتن قد قتل، والمرء لن يعيش مرتين، إال حين تقوم القيامة

عبر تحت القنطرة، وغذّ السير، متلفتاً يمنة ويسرة، بين . وأسرع إلى الزقاق
لكوابيراتيف والبيوت الجديدة التي تكاثرت في السنوات األخيرة االنتندانس وا

تمهل قبيل الصيدلية، . هنا، كما في الصالحية وعرنوس والجسر، وحول بيته
يخمن الخير الوفير الذي يمكن للمرء أن يجنيه لو وجد سبيالً إلى مبنى الجمعية 

جد سبيالً إلى مبنى التعاونية للجيش الفرنسي، في الخلف، إلى اليسار، أو إن و
وأمام مدرسة دوحة األدب . محاسبة ذلك الجيش، في الخلف أيضاً، إلى اليمين

صار ينقل الخطى واحدة واحدة كعادته كلما عبر هنا، في مثل هذا الوقت، أو 
في الصباح الباكر، يرهف السمع لزقزقة العصافير المتطايرة، ووشوشة 

واحدة على رأسه، : دفع فوقه ذات صباحالمعلمات، يتبسم لذكرى الزرق الذي ان
لعن العصافير ضاحكاً، وأسرع . واحدة على كتفه، وأخرى على رأس حذائه

  .مستخفاً بالذين شيدوا هذه المدرسة نكاية بالمدارس التبشيرية
تجاوز الزقاق إلى ساحة عرنوس، وتمنى أن يكون سليم أفندي في مكتبه 

لن ينتظر عمر .  ها هنا لن تنقل خادمة اعتذاراً.أو في بيته لينقل إليه النبأ العظيم
اإلذن بالدخول أمام الباب، فخديجة مشوقة إليه بال ريب، كما هو مشوق إليها بعد 

بيد أن اللغط الذي انطلق ألواه عن سليم أفندي، وعن العبور . غياب مديد
بزارويان، مما كان يحرص عليه في الشهور األخيرة، كلما عاتبته نفسه على 

ها . رمانها، فزوق لها أن تكتفي برائحة الثياب النسائية التي يخيط ذلك األرمنيح
الصبايا يغردن مثل العصافير، .  العصافير ال تزرق على الناس- فكر -هنا 
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هنا . رموشهن ترفرف، ياقاتهن، أذيال أثوابهن، شعورهن، حتى لو سكن الهواء
نزول أو الصعود، تتالعبان كقطة تعود أن يتباطأ كلما عبر، قدماه تقاومان ال

صغيرة أمام الفرير ماريست، تتصنعان الجد أمام القنصلية االنكليزية، تتعثران 
بين الجد واللعب أمام قيادة الدرك والمدرسة األميركية، تنطلقان جذلتين أمام 
قنصلية نجد والحجاز ودار المعلمات، إال أنهما اآلن تنتحيان تحت شرفة مظللة، 

  .يغالب اضطرابه المباغت، ويتأمل األسرابتدعانه 
لم يتجرأ على ذلك من قبل، لكن نفسه تحرن مطالبة بحقها المهضوم، 

. أنا هنا، كوثر بنت الباشا شكيم: بمن تتوسط السرب األول، وهي تشع مناديةً
ونسي الطفلة التي كانت هذه . وعمر كان أصم. ال تصدق أبي. الزكام ولّى

انطفأت . زهرة وساروجة وزمناً انقضى، كما نسي نفسهنسي الست . الصبية
فال أم نور الدين وال مريانا، ال سارة وال الست زهرة، . توحد عمراً. شهوته

حتى تلك الصبية السوداء الناحلة التي . ال امرأة في الشام وال في بيروت
ركبها مراراً قرب الشالالت، ونور الدين يحرسه، لم تكن امرأة ممن رغبت 

لم يكن ذلك ركوب عمر للنساء، وقد آن لذلك كله أن . و ترغب النفسأ
ينقضي، فعمر قد عاد مظفراً، ولن تكون له هذه المرة سارة أو مريانا أو أم 

ستكون له زوجة مثل كوثر، بل ربما كانت كوثر نفسها، . نور الدين وحسب
ن عمر لن يقتر. فليس لعمر بعد كل ما حقق أن يتزوج واحدة من بنات خاله

سوف يشق طريقه إلى كوثر ما، لتكون . التكلي بأدنى من بنت الباشا شكيم
زوجة، وإلى كوثر أخرى، كي تكون خليلة، أنى منها مريانا أو سارة أو 

بل إن بوسعه أن يبدأ منذ اآلن، فحين تبسم الدنيا، ليس عمر التكلي . سواهما
  .من يدع الفرصة تفلت

بايا جميعاً قد اختفين، وهو يجفل على كانت الص. كانت كوثر قد اختفت
دفعة من أحد العابرين، فينسحب بتؤدة من تحت الشرفة، يطرب لعصفور 

وتظل الزقزقة تتراقص في أعماقه . وحيد يزقزق على غصن خفيض
  .الجائشة، بينما المندوبية تقترب، حاجبة عن عينيه البيت

*     *     *  
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ألهته عن الحزب الملكي ألهته السيارة عن مؤتمر الزراع، كما 
والتهريب ومساكن الموظفين، إذ كان عليه أن يتعلم القيادة بيسراه، متحدياً 
شلل يمينه وضحك تيسير عبد البر الذي نقب له بنفسه في عمان، عن سيارة 

  .انكليزية، يناسب مقودها اليميني علّة عمر
شام، مثل اي قد عمت أيضاً في الوكانت مقاطعة الناس للكهرباء والترام

: وتيسير يضحك مثل عمر، مردداً صيحة مدير الشركة الفرنسي. بيروت
ويتساءالن عن أي ابن حرام هو، أو . بكون سوري ابن سوري إذا بنزل فرنك

من ترجم قوله كذلك؟ ولما تجرأ عمر على أن يقود السيارة وحيداً، كانت 
ديدة جراء ذلك، بل اإلضرابات قد تفاقمت، لكن المدينة لم تبد له في هيئة ج

السيارة هي التي صنعت لها تلك الهيئة، وضاعفت من سحرها وغرابتها، 
وهي تنقله إلى مسلّم دحة وسري أبو الخير، أو إلى جريدة ألف ياء وسليم 
 أفندي، أو تدور حول السراي، وتفكر في أن تحمله إلى الشيخ حسن، ليلتقي

ه إلى الحرزة أو المريجانة أو  هولو بعد الجفاء الطويل، ثم تطير بشقيقه
  .الجوالن، لكنه أجل بعض ذلك حتى يؤوب من حوران
  :في درعا سأله سعدي عن هولو، فرد بحماسة

مهما . لن أعامله بالمثل بعد اليوم.  سوف أذهب إليه فور رجوعي-
  .بدر منه يبقى أخي الكبير
  :همس سعدي خائفاً

ل هذا الكالم حتى ال صحيح؟ أنت تعرف، وتقو.  سمعت أنهم حبسوه-
  .نخاف

صعق عمر، تمعن في شقيقه، تلفّت حوله، واطمأن إلى أن أحداً لم 
  :يسمع سعدي، ثم دنا منه ناهراً

   من أين هذا الكالم؟ جننت؟ أنت هنا تسمع وأنا في الشام ال أسمع؟-
  . اليوم كانوا في المحطة يتحدثون-
   عن هولو التكلي؟-

 ٩ م–التيجان 
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  يه بيت التكلي غيركم في الشام؟ف:  وواحد من عمالنا سألني-
   وماذا قلت له؟-
  .نحن من الحرزة، ال من الشام:  قلت له-
   وماذا قال لك؟ ماذا قالوا في المحطة؟-
كان مع واحد منهم . بينهم واحد يعمل على القطار.  حبسوا شيوعيين-

أنا أعرف هولو التكلي من أيام : قال. األسماء منشورة هنا: جريدة، وقال
  .اكاألتر

   سموا هولو أم أنت سميت لهم يا همام؟-
أدرت ظهري وفتحت أذني، .  هم سموه يا أخي، وأنا كنت قربهم-
  ماذا تنوي يا أخي؟. لو ما جئت اليوم أنت، كنت رحت إليك. وخفت

عمرك ال تترك فرحتي . لعنة اهللا عليك يا هولو.  ماذا ينوي أخوك-
  هذا وقتك؟. تكتمل

 إذا كنت لن تسأل عنه أنا أذهب إلى الشام  هل تتركه في الحبس؟-
  .وأسأل

انتبه .  قبضايات يا همام؟ هذا حبس سياسة، ال مزاح ليحبسوك معه-
  .أنت للشغل وأنا سأتصرف

الشيخ زين نفسه ال .  باهللا عليك يا أخي، أنت تستطيع أن تخلّصه-
هذا ليس وقت الزعل، باهللا . هكذا يقولون في درعا كلها. يرفض لك طلب

  .عليك
كان سعدي يتعتع في تضرعه، يكاد يبكي، فيما عمر يعجل نحو 
السيارة، ثم ينطلق مسرعاً، وهو يسأل اهللا أن يريحه من بيت التكلي، ويتساءل 
عما إذا كان قد قطع ما بين درعا والشام من أجل ما هرف به سعدي 

  !وحسب؟
*     *     *  
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ى، وشكوى سجيع نظام الدين من خيم على بيت هولو فَقْد ولديه، والمنف

وعلى . ضيق العيش والروح، في ذلك المساء الذي ظهر فيه بديع الطارة
الرغم من أن الوقت قد طال قبل أن تقدم حسن العشاء، وينام الطفل الذي 

محمد، وينصرف سجيع، فقد انتظر بديع الطارة، حتى أدركت : سماه هولو
  :ابتعدت متشاغلة بابنها، وهمس هولوحسن مثل هولو أن لديه ما يسره، ف

. جئت لتراني فقط أم لغرض آخر؟ وجهك يقول هذا:  هه يا بديع-
  كيف حبسوك بعد العفو حتى الشهر الماضي، كما قلت؟

: قالوا. بعد العفو بأيام قليلة أخذوني.  جئت أراك، ولي أيضاً غرض-
عية، ورموني بقي جرم الشيو. جرم نجوم الصوان انقضى في الرقة مع العفو

  .في سجن بيت الدين حتى عفْت المسيح
  . وظني أنك ما تبت بعد هذا أيضاً-
 أنا كافر حتى أتوب يا هولو؟ مجرم كما يقولون؟ الشيوعية ليست -

من . أعرف أنك بعيد عنا من يوم رجعت من حيفا. خطيئة حتى أتوب عنها
  .غير أن تقول أنت أو يقول لي أحد

  :لكمد غطى محيا هولو وهو يطأطئ قائالًلكن ا. قال بديع ضاحكاً
. كل إنسان مركب بشكل يختلف عن غيره.  ال توبة وال كفر يا بديع-

  ما زال اليهود على رأسكم؟: قل لي. أنا ال لي في الشيوعية وال في األحزاب
كرمى لعينيك، األممية نفسها قررت تعريب الحزب، واليهود .  اطمئن-

أعرف أخبار فلسطين جيداً، ولكن حتى في بيروت أنا ال . نزلناهم عن رأسنا
ما دمنا أمميين فلماذا حصر القيادة : من رفاقنا األرمن من زعل وقال

  بالعرب؟ أعجبك هذا؟
  . اهللا يوفقكم-
  . الدعاء وحده ال يكفي، من هولو التكلي على وجه الخصوص-
   ماذا تريد مني؟-
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  . الصديق وقت الضيق-
  .من سنين انكسر. ور صديقك يا بديع ظهره مكس-
ويمكن أن .  لنا في بيروت يا هولو ما ننقله إلى الشام بين مدة ومدة-

  .ننقل من الشام إلى بيروت
  . رحمك اهللا يا حاتم أبو راسين-

  :تمتم هولو وهو يطرق ويهز رأسه، ثم عاد إلى بديع يتبسم
   والمنقوالت ما هي؟ سالح؟-
.  نقلنا سالحاً، فلن أورطكنحن جماعة سالح؟ حتى لو.  ال يا هولو-

  .المنقوالت جريدة، منشور، شيء من هذا
  :عرضت ابتسامة هولو وهو يردد

  . قدر، قدر يا بديع، ما منه مهرب-
  .على كل كنت أعرف أنك لن تخيبني.  أرى إيمانك زاد يا هولو-

ونهض مصافحاً، فوضع هولو كفّه على كتف بديع، ثم ضمه كأنما 
، فيه رائحة البحر على شاطئ حيفا، ودخان القطار، يضم ماضياً أيس منه

والعم حاتم أبو راسين، والزهور التي تنبت على قبور بيت التكلي في 
ولما أذكره حضنه أنه فارغ، أطبق الباب برفق، كأنما يطبقه على . الحرزة

  .األوجاع التي أثارها بديع الطارة
*     *     *  

ل التحري وهو يسلّم النقلة الثالثة نقلتان نقل هولو قبل أن يضبطه رجا
لرجل في مثل سنّه، ال يعرف اسمه وال عنوانه، ولم يدقق في مالمحه في 

  .بل هما لم يتبادال التحية. اللقاءات الثالثة
إال أن المستنطق ال يصدق، . كان هولو يسلّم واآلخر يستلم، ثم يتدابران

  :و تتكسر عليه خيزرانةحد، أ من أنه قال لهولو قبل أن يلطمه أعلى الرغم
يباس رأسه سيقضي عليه، .  صاحبك قبضنا عليه، فال داعي لإلنكار-

  .فال تكن مثله
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لم يذكر هولو اسم بديع الطارة، فالمستنطق يسأل عمن يسلّم المنشورات 
. في بيروت، عمن يستلمها في الشام، عمن يطبعها أو يوزعها أو يكتبها

شيوعي، عمن ضم هو إلى الحزب، ويسأل عمن ضم هولو إلى الحزب ال
إال أن المستنطق سأله . وبديع الطارة ال شأن له بذلك، مثله مثل هولو نفسه

  :قبل أن يوعز بنقله إلى القلعة
   هل تعرف بديع الطارة؟-

كانت الخيزرانة التي انهالت عليه في الطريق إلى مكتب المستنطق أهون 
  :جر في وجه المستنطق ومن حولهمن الشتائم التي أعقبت جوابه، وجعلته ينف

لماذا . أنا ال أعرف ابن امرأة.  يلعن أبو بديع الطارة ألبو الشيوعية-
  .ال تصدقني؟ قلت لك مئة مرة كانت ساعة نحس

  :قال المستنطق مالطفاً
من سلمك المناشير .  ال أصدقك إال إذا قلت من رماك بساعة النحس-
بديع الطارة ال تعرفه، . ه، صدقتكمن سلمته أنت، ال تعرف. طيب. ال تعرفه
هل أطمعوك بالمال؟ سلطوا عليك قحبة؟ انطق بكلمة تنفعك يا . صدقتك
  من طلب منك هذا العمل؟. جحش

كلهم أوالد . ابن حرام ال أعرفه إال كما أعرف غيره.  ابن حرام-
  صدقتني؟ أحلف لك على كتاب اهللا؟. حرام، الشيطان أغواني

  .ذوهخ.  خّل المحكمة تصدقك-
خاف من أن ذلك سيزيد من غضب . في الطريق ندم على ما أنكر

ثم خاف من أن يكونوا قد قبضوا على بديع، أو أن . المستنطق والمحكمة
وتمنى لو أن البندقيتين اللتين تقودانه إلى السجن . يذهبوا إلى حسن ويسألوها

فاسه توشك تعودان به إلى المستنطق، لكن لسانه كان عاجزاً عن النطق، وأن
: قدماه كانتا ثقيلتين، والكلبجة تغّل قلبه، فسلّم أمره هللا وهو يهجس. أن تنقطع

  .قدر، قدر يا بن التكلي
*     *     *  
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هز . ثالثة أو أربعة أشباح تماثلت له عندما صفق السجان الباب خلفه
يديه، ثم حمل كال منهما على أن تنهش ساعد األخرى، ثم سقط أو تربع أو 

  .تكور أو استلقى، حتى انقضى ذلك اليوم، وهو عاجز إال عن األنين
. في اليوم الثاني أيقظه صوت أليف، يطمئن عليه، ويدعوه إلى الطعام

خاطبه . جس أنحاء جسده، وهو يجلس، ويحمد اهللا. تلمس هولو الحشية تحته
  :الصوت
. ارجةالناس هنا داخلة خ. لن تضجر. ال تخف. بقينا وحدنا.  ذهبوا - 

اسمك الكريم يا أخي؟ أنا اسمي شمسي . أكثر: أول البارحة كنا عشرين، قل
  .النعنعة

  :تناول هولو كسرة الخبز، وبلع لعابه بعسر متمتماً
اسمك : أين يبول ابن آدم هنا؟ قلت لي.  أنا جائع يا أخي ومكسر-

  أين سمعت باسمك؟. أنا هولو التكلي. تشرفت. شمسي النعنعة
  .لجرائد؟ صرت مشهوراً يا بن النعنعة أين؟ في ا-
   أنت صهر سليم أفندي البسمة؟-
  . أنا هو-
 صهر سليم أفندي في الحبس؟ ماذا يقول ابن التكلي إذن؟ نحن بيننا -

كيف يتركك في هذا . حموك رجل محترم. وبين سليم أفندي عشرة طويلة
  القبر؟ سمع بحبسك؟

: تقدر أن تقول. يل عليه قليالًأنا ثق. بنته قالت له، البد.  سمع يا أخي-
  ما شغلك يا أخي هولو؟. نجمي ما طبق على نجمه

  وأنت؟.  على القطار-
  . نساج-

  :وضحك شمسي وهو يزدرد لقمة كبيرة، متابعاً
بعد العمل واإلضرابات صار أخوك شمسي ... ملقي، فتّال:  كنا نقول-
كثر، ولو أن سليم هذه أحلى، صحيح؟ تحس أنها موزونة أ. عامل نسيج: يقول

  .أفندي ال يحبها
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   ما الذي رماك هنا؟-
من أول مرة، تعلمت هنا أن الجديد يحكي لمن .  احك لي أنت أوالً-

  .سبقه حكايته
أول مرة؟ يعني رجلك متعودة؟ ابن حبوس أنت يا سيد شمسي؟ :  قلت-

  .أخشى أن يكون حموك على حق. أنت شاب صغير كما يظهر لي
أناديك عمي إذا كان هذا . ال يا أخي هولو. ر وأنت اختيار صغي-
  .هم أوالد كلب. أنا لست ابن حبوس، وحموي ليس على حق. يرضيك
   من هم؟-
  .الحكومة بذاتها بنت كلب.  الحكومة-
  .ابعد عني كرمى لسيدنا محمد.  أنت ابن سياسة إذن-
أنت ابن ماذا يا . ما سمعته من غيرك!  ابن سياسة؟ حلو هذا االسم-

  ؟ ال تؤاخذني، حبسوك بتهريبة؟ بتعريصة؟أخي
. وجهي هذا الوجه؟ هم أوالد كلب كما قلت بلسانك.  أعوذ باهللا-

  .وفرنسا نفسها بنت سبعين كلب. حكومة بنت كلب
ولما . صفق شمسي فرحاً، فقد جمعه اهللا أخيراً بواحد من طينته كما قال

ران، صفق ثانية قص عليه هولو ما جرى، منذ زاره بديع الطارة، دون نك
  :بفرح أكبر، وصاح

  . أخوك شمسي واقع مثل وقعتك-
   كيف؟-
   أبدأ لك من آخر مرة أم من أول مرة؟-
  . كما تحب-
 أول مرة يا أخي كنت أنتظر الترامواي في المرجة، والخلق في -

خفت من التأخير عن المعمل، صرت أحوص، وكان . زحمة يوم الحشر
أعطوني أذنكم . صباح الخير يا شباب: فيناغيري يحوص، وإذا بواحد يصيح 

سورية اليوم فيها من يجاهد حتى تقوم حكومة عمال وفالحين، . يا شباب
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تنصف المظلومين، وال يعود ابن عشر سنين يشتغل عشر ساعات، بل يروح 
هتف . عاش الحزب الشيوعي. سورية اليوم فيها حزب شيوعي. إلى مدرسته

الحزب : واحدنا فمه ظهر شاب صغير وصاحوقبل أن يفتح . الرجل واختفى
ال نريد هذه الحكومات . الشيوعي ضد الحكومات التي تفرضها علينا فرنسا

سورية تريد . سورية تريد حكومة واحدة ودستور واحد. وال دساتيرها
وقبل أن يكمل ... عاش الحزب. االستقالل، والحزب الشيوعي يريد االستقالل

اتركوه : أخوك شمسي أخذته الحمية وصاح. تهالرجل أمسكت يد بكتفه وسحب
كلنا . بصراحة، أنا عرفت أن من سحبه من التحري. ما كفر الرجل. يكمل

عرفنا، لكن لساني فلت، وعلقت يا هولو، شهرين قبل أن ينجني ربك من 
  ولو أنك تعرف مع من جمعني النصيب في الحبس؟. المصيبة
   مع من؟-
األخير الذي ما لحق . رة، بل أنجس مع واحد مثل صاحبك بديع الطا-
فتل عقل الحكومة، . داهية هذا المفعوص. حتى جروه... عاش الحزب: يقول

أنت قلت : كثير عليه أن يفتل عقل شمسي النعنعة؟ كان المستنطق يقول له
. عاش الحزب الشيوعي، وهو يقول أنا قلت عاش الحزب، ما قلت الشيوعي

حزب سورية : تقصد؟ خبيث الروح يقولطيب أي حزب : المستنطق يقول له
وما هذا الحزب؟ الحزب الشيوعي؟ : المستنطق يسأل. يا جناب المستنطق

كل . أنكر الحنّاء وأثرها يا هولو. حزب سورية يعني كل سورية: أخونا يقول
اتركنا نلعب معهم يا : يقول لي. يوم له فلقة، يجيئني بعدها ضحكته شبر

 كل يوم يجروني للشهادة، وشهاداتي ما نفعته، هو وأنا. اتركنا نعذبهم. شمسي
صار صاحبي غصباً عني، ولوال صحبته ما اجتمعت معك، . خلّص نفسه
  .واهللا أعلم
   حبستك هذه هي الثانية إذن؟-
في الحبسة الثانية . خلنا نحتل عليه. يوم الحبس بيومين. صبرك.  ال-

.  قاطعنا الشركةتعرف كيف. األصح الترامواي. يا أخي أنا كنت السبب
ما زالت المقاطعة قائمة؟ أخونا صار يزورني في البيت : نسيت أن أسألك
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: قال. ترامواي المهاجرين ما لون الفتته؟ قلت له حمراء: سألني. ويحرضني
يا أخي حمراء، والفتة ترامواي الميدان خضراء، . أعوذ باهللا، حمراء. غلط

. الدين صفراء، والقصاع زرقاءوالفتة ترامواي الجسر بيضاء، والشيخ محي 
إذا : ضحك حتى ارتوى وسألني. أنا أحفظها مثل بسم اهللا الرحمن الرحيم

بدلت يا شمسي الفتة المهاجرين مثالً بالفتة الميدان؟ تبقى حمراء أم تصير 
ولم هذا األذى؟ هذه شقاوة : بدلها إذن، ماذا تنتظر؟ قلت: قال. خضراء

حتى تنجح مقاطعة : قال.  فيها مسؤوليةزعران، شيطنة أوالد صغار، ثم
الضرر يقع . الناس يتعذبون ويغلطون بالترامواي المقصود. الشركة يا شمسي

هذا ليس . على بعض المساكين أول مرة، والشركة بعد ذلك هي التي تخسر
راقت . هذا جهاد ضد الشركة وضد الحكومة وضد فرنسا. شقاوة وال شيطنة
رأيت الصبيان . فاقي في المعمل فمشى معي ثالثةحكيت لر. لي الفكرة وبدأت

هذا يقطع الكهرباء عن . هذا أفضل. يرخون السنكة بقصبة، فأعجبني شغلهم
السلك، يعطل الترامواي، واليأخذ ابن الميدان إلى الجسر وال ابن المهاجرين 

نمت . تكاثروا علي وما قدرت أهرب. لكن الشرطة ضبطوني. إلى الميدان
ة أيام، إنما الشهادة هللا ما ضربوني غير أربع خمس في الحبس عشر

  .خيزرانات، وأنت صرت تعرف ما البد منه، شتيمة هنا، وبصقة هناك
   وهذه المرة، أم ما زال عندك قبلها؟-
الحبس . هذه آخر مرة، وإن شاء اهللا تكون األخيرة.  ال يا أخي-

أنت صرت . ولوللرجال، نعم، كما يقول القبضايات، إنما الحبس بشع يا ه
فرنك . هات فرنكاً: قال. هذه المرة جاءني صاحبنا إلى المعمل. تعرف مثلي

: قال. دفعة واحدة؟ خير إن شاء اهللا؟ أخذ الفرنك، ودس في عبي الكراس
إذا : قلت. اقرأه، وبعه لغيرك، حتى تسترجع فرنكك، ما دمت ستحفظه

لكن . تحت الوسط: ن تقولتقدر أ. أنا يا هولو قراءتي وكتابتي وسط. أعجبني
ربع يسن حفظته قبل أن . إذا أعجبني أو مقتني ما أقرأ أحفظه مثل بسم اهللا

وفّر علي الفرنك والتعب، وتعال إلى بيتي : قلت للرجل. أدخل إلى المدرسة
اقرأ لي، وأنا أحفظ ما يروق لي، وما . بعد العشاء، تكون امرأتي نامت
. جبتها يا شمسي: صاح مثل المجنون. نأحفظه أبيعه بنصف فرنك للمعتّري
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بعض الكالم ما . الوقت ما ساعدنا. كنت أمزح، لكنه جاء، وقرأ، وحفظت
صرت أدور بالكالم من . ما لحق أو ما عرف. فهمته، وهو ما شرح لي

المعمل للنوفرة، لجيراني، حتى البن عمي عالء، ولكن كبس التحري علينا 
قلت للتحري .  كأنه الحكواتي رحمه اهللاكان لسان صاحبك يلعلع. في المقهى
أفرجوا عن . أنا قعدت معهم وحكيت. الجماعة ما لهم ذنب: وللمستنطق

معقول أن يكون الكراس هو ما نقلت يا هولو؟ وتريد من . اآلخرين وتركوني
المستنطق أن يصدقك، إذا كنت أنا نفسي أشك فيك؟ بسيطة، مهما طال الزمان 

  .سأخرج وأسأل صاحبي
يجوز أن يكون ما نقلت كراسك، . نا ما خبأت عليك كلمة يا شمسي أ-

. والرزمة آخر مرة كانت ثقيلة. يجوز ال، أنا أنقل أمانة، ال أفتحها وال أقرؤها
  ما أعجبك في كالم صاحبك؟: ولكن قل لي يا شمسي

سأل هولو، ووجه شمسي يتلبس بوجه بديع الطارة، رضوان عبد 
 يتأرجح بين رياق وزحلة وحيفا، فيما صوت القادر، أبو خضرة، والعنبر

  :شمسي يرق
كالمهم في موقف الترامواي أعجبني، وعشرة الرجل في :  قلت لك-

أنا . أول حبسة، وكالمه عن حياتنا وبالدنا، عن الدنيا كلها، كل ذلك أعجبني
على : طلبت من الرجل أن يضع يده في يدي يا هولو، كلما التقينا بعدها، فقال

: قال لي.  صوابهولما حدثت ابن عمي عالء بذلك طار.  شمسيمهلك يا
. اقرأ: ت، وفي اليوم الثاني جاءني بجريدة حلبية وقال ليالشيوعية كيت وكي

أعوذ باهللا من الشيطان . قرأت على قدر ما أستطيع، وحفظت، وطار صوابي
شيوعي إليكم أيها العمال، أيها الفالحون المغرورون بمحاسن الذهب ال: الرجيم

إليكم يا بني وطني هذه الصفحة . واآلخذون بدعاية رسل السوفييت وأضاليلهم
والصفحة يا هولو ... السوداء عن روسيا الحمراء مبعث الوباء الشيوعي

الشيوعيون ملحدون، يحاربون كل . حديث ليهودي روسي هارب من هناك
. لعبادةيمنعون المسلم والمسيحي واليهودي من ا. مؤمن، مهما كان دينه

. ال يحللون وال يحرمون. الشيوعيون فجار، يركبون بعضهم مثل البهائم
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رأيت اآلن يا شمسي؟ إياك أن : قال. طلبت من عالء أن يترك لي الجريدة
راح عالء، وقصدت صاحبي، وساء ظني . يدخل بيتك بعد اليوم واحد منهم

ء ظني أيضاً سا. في الطريق، وأنا أتنبه إلى أنه ما دعاني إلى بيته مرة
  .هذا كالم يهودي، مشكوك في صدقه، واهللا أعلم: بالجريدة وقلت

ادخل وانظر : فتحت لي عجوز محجبة، قلت. ما كان صاحبي في البيت
فرصة حتى تعرف الرجل على حقيقته، مع أنه لم يدخل . بنفسك يا شمسي
. لمت العجوز سجادة الصالة، ونادت ابنتها لتقدم الشاي. بيتي في غيابي

أنت صاحبه : قالت العجوز. دخلت صبية محجبة ومؤدبة، فلويت عيني
. يحبك كأنك أخوه، دائماً يحكي لي عنك ويحمد فيك: الجديد؟ واهللا يا بني

خير يا : قبل أن يسلم سألني. خجلت من نفسي ونويت أن أقوم، لكنه دخل
 أخذني إلى غرفة ثانية،. شمسي؟ ماذا حصل؟ حزر ما بي من غير أن أنطق

لو سموها التأخر بدالً من : سألني. قرأ اسمها وأعادها لي. فناولته الجريدة
صدقت ما فيها، ففار دمك وركضت إلي؟ : التقدم، ما كان أصح؟ وقال يعاتبني

أنت مؤمن، وأنا أمامك، وبيتي أمامك، وفي يوم غير بعيد آخذك لو شئت إلى 
 مثل كل الناس، وروسيا نحن مثلنا. بيت ثان، وثالث، وتعرفنا بخيرنا وشرنا

. مثلها مثل كل البالد، فيها الصالح وفيها الطالح، لكنها تحاول أن تكون أفضل
ولم تمش مع األبالسة الذين يقهرون الشعوب ويحللون دمها، تراهم يحاربونها 
بهذا الكالم كما حاربوها باألمس، وجمعوا ضدها عشرات اآلالف من العساكر 

ة فرنسا وبريطانيا وأمريكا واليابان، فهزمتهم، من أربع عشرة دولة بزعام
كالم هذه الجريدة . لكن محاوالتهم لم تنقطع، ولن تنقطع حتى ينتصر الحق

الزمن وحده يا : وآخر ما قال لي يا هولو. واحدة من محاوالتهم السافلة
أنت تهمنا يا . شمسي يكشف الصادق من الكاذب، ولكن أرجو أن نبقى أخوة

واجهت عارف بك . ت العمال، خدمت سورية في اإلضرابشمسي، أنت خدم
حتى . رضيت بالفقر ألنك شريف، واألمل فيك كبير. واجهت حماك. القدحة

بقيت مبلبالً فترة، وعالء : صدقني يا هولو. مرحباً: لو ما قلت لي بعد اليوم
الشيخ زين : فقعت مرة وصحت. جماعة الشيخ زين سبوا عقله. يروح ويجيء

أنا عامل يا . نسا، وعمامته ال تغريني حتى لو كانت عشرين لفّةأجير لفر
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حتى في ! أبوك نفسه ما شاء اهللا. أنا مع لقمتي الشريفة. عالء وابن سورية
مع من تريدني أن أمشي؟ قلّت زيارات عالء لي من . البورصة صار له يد

طريقنا، أنت وأنا عمال، لنا . أنا أحبه يا هولو، ولكن طريقه غير طريقي. بعد
  .ولهم طريقهم

ثم ربت على كتف شمسي بحنان . كل إنسان وقدره. قدر: هجس هولو
  :سائالً

   ماذا يشتغل صاحبك؟-
المصيبة أنني ال .  من أمنك على سر ال تخونه ولو كنت خوان-

  .ال تضحك مثل المستنطق. أعرف غيره منهم
  .صرت منهم أم ال:  بعد هذا ال يليق أن أسألك-
صرت وما . صرت غصباً عني. صرت هنا.  بالمهم ليس هذا-
أتسلّى حتى تمضي األيام . أنا ال ألعب مع الحكومة هنا. أنا ال أمزح. صرت

كل يوم . ال تهتم. أنت أمرك أهون. بسالم، وظني أن حبستي هذه المرة طويلة
ودب الكراس محفوظ في . اليوم على وجهك ناشفة. يدخل ويخرج مما هب

د اهللا أن أوزع منه في هذا العنبر أكثر مما وزع أصحابه وعه. هذا الصدر
  .في الشام وحلب

  . هذا يمين يا شمسي، وأنت رجل مؤمن-
ما قصتك؟ وأنا : السجين يا أخي يسأل السجين.  أنا صادق بإذن اهللا-

من يكون . ألف وأدور حتى أصل إلى المفيد، وأقرأ ما حفظت. هذه قصتي
  ما رأيك؟. لحكومة؟ واآلن جاء دوركربح في هذه الحبسة؟ أنا أم ا

  .هات.  ما لي غير القبول-
إذا كان أي ابن آدم يقول . ظني أن األمر يهمك مثلي.  ال تقل هذا-

حزبي يطالب بقانون يحمي حقوقكم، أنتم العمال، ماذا تقول له؟ كيف إذا : لك
 حلف. حكومة في سورية للعمال والفالحين: كان الكراس يطالب بهذا وبغيره

الذي . الضرائب على المالكين، ال علينا. بين العمال والفالحين العرب كلهم
الصبي ال يجوز أن يشتغل أكثر من ست . يملك أكثر يدفع ضريبة أكبر



 

 -١٤١-

. السخرة ممنوعة. األجور ال يجوز أن تنزل عن معدل محدد. ساعات
امواي الشركات األجنبية التي تنهبنا، نصادرها، وأولها شركة الكهرباء والتر

طرد . الحرية للمحابيس. الحرية لكل من يريد أن يقوم بمظاهرة. يا هولو
توحيد البالد . توحيد سورية. واالستقالل في رأس القائمة. الموظفين األجانب

  أال يكفي ربع هذا؟. العربية ضد االستعمار
  . يكفي ويزيد-

قال هولو وهو يضطجع، ويلجم رغبته في أن يقص على شمسي تلك 
شتات التي قد تعنيه، من حياته هو، إال أن الرغبة بالصمت فاجأته، األ

وشمسي أيضاً هدأ رويداً رويداً، واضطجع بمحاذاته، كأنما يدخل في غاللة 
  .خفيفة من الضباب

*     *     *  
جّل . كما أن عمر التكلي لم يأبه من قبل بالشيوعية، كذلك سليم أفندي

وي الكبير والصغير وال ترعى ذمة وال ما كان يعرفه عمر عنها أنها تسا
ديناً، وليس لها عرض، ولن تلبث أن تموت، ما دام أقوياء العالم ضدها، ولو 

  .أنها صمدت في وجههم حيناً، بل حتى لو صمدت حيناً آخر
أما سليم أفندي فقد كان يعرف أيضاً أنها تناصر سوريا، وأن لينين كان 

كان يعرف أن للشيوعية أصابع في كل كما . وقد خلفه رجل من حديد. بطالً
لكنه لم يكن يحسب أنها ستطلع له يوماً في طريق، حتى سجن بسببها . مكان

شمسي، فتذكر شكوى عارف بك القدحة وشكوكه، وكان عالء قبالته في 
المكتب، وقد نقل إليه النبأ، فلم يقرعه، ولم يلم نفسه، ولم يذكر أم عالء، وإنما 

  . لينين في قبرهندب حظ ابنته، ولعن
وكما فكر عمر في أن سجن هولو بسبب الشيوعية سوف يضر به هو، 

وكالهما تلكأ في عون أي من السجينين، وتغيب األيام . كذلك فكر سليم أفندي
األولى عن مجالسه المعهودة، واضطرب حين كان أحدهم يشير إلى المناشير 

  .أو العمالء الروس
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كلي، دفعوا دفعاً إلى السؤال في شعبة لكن زمردة وأمها، وسعدي الت
عمر لدى الشيخ زين، وسليم أفندي لدى : االستخبارات، وبعد ألٍي إلى التوسط

  .الخواجة ثابت في بيروت
*     *     *  

  :سأل الشيخ زين، وهو يداعب سبحته
   هل تكفله؟-

  :أجاب عمر بثقة
األمر بيدك، . ال أخي وال غيره.  أنا ال أكفل أحداً يا سيدي إال نفسي-

  .وحدك تقدر، ووحدك تأمر، ونحن ما علينا إال الطاعة. وأنت أبونا وسيدنا
  :أما الخواجة ثابت فقال

تثير . الشيوعية هكذا، تحرض األوباش علينا.  صهرك طامع فيك-
نباحها يعلو، وفي بيروت النباح أعلى منه . طمعهم فينا، وتزوق لهم الكالم

أنا أقدر . تأخذك الشفقة يا سليم أفندي، أو القرابةإياك أن . عندكم في الشام
موقفك، وأستطيع نشل صهرك، وأنت نفسك كنت تستطيع من دون أن تأتي 

وليس . ولكن نصيحتي ورأيي أن تكتفي بطلب تخفيف الحكم. إلى بيروت
  .هذا أفضل للجميع. بلفلفة القضية

ر السجن، إثر ذلك بعشرة أيام التقى سليم أفندي وعمر في مكتب مدي
أمر المدير عسكرياً بإحضار هولو التكلي وشمسي النعنعة، ثم . بال ميعاد

  :خاطب عمر
  . اآلن يخرج معك-

  :فبهت سليم أفندي، ولم يفت ذلك عمراً، فغمزه وهمس
  . ما قدرت أن تدبر صهرك؟ لو حكيت كنا دبرناه-

  .ونظر نحو المدير متشامخاً
  .شمسي ما زال ولداً.  أريده أن يتربى-



 

 -١٤٣-

قال سليم أفندي بامتعاض، وصمت حتى دخل السجينان فوقف عمر 
  :فارشاً ذراعيه

  .براءة. إفراج.  أبشر يا أخي-
  :ثم التفت إلى شمسي مخاطباً بأنفة

  .المهم أن تتربى كما قال حموك.  وأنت ال تحزن-
  :صاح شمسي

  .ال أحتاج إلى تربية أحد.  أنا كبرت على التربية-
زجرته عينا سليم أفندي، بعد أن زجرتا عمراً فنهره مدير السجن، و

  :الضاحك الذي تأبط شقيقه وخرج مودعاً، فيما هولو يقول
  .ال تحمل هماً.  قريباً تلحق بي يا شمسي بحول اهللا-

وقبل أن يغلق العسكري الباب أمر مدير السجن شمسي بالجلوس، 
  :فتململ راجياً

  . أعدني إلى العنبر-
  :حدق في حضنهقال سليم أفندي، وهو ي

  . جاءك ولد يا شمسي وسميناه سليم-
كتم شمسي شهقتهن واندفعت شفتاه وأصابعه نحو سليم أفندي، ثم تصلبت 

  :في الهواء هنيهة قبل أن تتراخى، ويلتفت نحو المدير هامساً بصوت مخنوق
  . العنبرعلى أرجوك أعدني -

دي وشمسي، أحنى المدير صدره فوق المكتب منقالً عينيه بين سليم أفن
  :ثم سأل متأففاً

   تريد مني شيئاً يا سليم أفندي؟-
هز سليم أفندي رأسه نافياً، ولم يكن بوسعه أن يسمع المدير ينادي 

كما لم يكن بوسعه قبل أن يطبق . العسكري، وال شمسي يجر قدميه جراً
  .العسكري الباب إال أن ينهض وهو يغمغم باالعتذار والوداع

*     *     *  
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مد عمر أالّ يزور هولو في السجن، وكان يحرص على أن ينوه بذلك تع
  :أمام الشيخ زين، ولما حضر سعدي إلى الشام، قال له

أنا ال أستطيع أن .  خذ، اشتر لحسن حاجتها، واعطها أيضاً كم ليرة-
  .ويلي مصيبة هولو، وويلي أشغالي. أحك رأسي

يارة، وقد فطن إلى أنه لهولو أيضاً قال ذلك، وهما يقتربان من الس
ثم انطلق لسانه، منذ أن . أخطأ، ما دام لم يزر حسن بنفسه أثناء سجن أخيه

انطلقت السيارة، ولم يهدأ حتى وقفت، وهو يعظ ويتودد، ينوه بما حقق مما 
عجز سليم أفندي عنه، ويذكر سعدي ورؤوف والخطر الذي ال زال يحيق 

  :لو، ومنغماً صوتهبهولو، ويردد مقرباً كتفه من كتف هو
  من لك في الدنيا أقرب مني؟.  أنا أخوك يا هولو-

وحين ذكرت ذلك . وسليم أفندي تعمد أيضاً أالّ يزور شمسي في السجن
  :ابنته نهرها قائالً

أين بيت . ال أحد منا. أنت أيضاً ال يجوز أن تزوريه.  ال يجوز-
  .النعنعة؟ زيارته عليهم ال علينا

 أخيراً، لوال أن حفيده األول قد قدم إلى الدنيا ليحمل ولعله لم يكن ليفعل
اسمه، على الرغم من أن الحكم على شمسي بثالثة أشهر كان قد صدر قبل 

وحين خلّف سليم أفندي القلعة لم يفكر إال في أن عليه . أسبوعين من الزيارة
  .أن ينسى شمسي النعنعة إلى األبد

من : بيع التالية، أشبه بالحصارغير أن ما يذكره بشمسي تواتر في األسا
سليم الصغير المريض دوماً، إلى العلم األحمر الذي قيل إنه قد علق على 

كذلك عمر التكلي الذي زاره خصيصاً ليسأل عن شمسي، . أسالك الكهرباء
وإن ادعى الشوق لخديجة، وهشام الساجي الذي أحضر إليه أخيراً نسخة من 

  .بروغرام الحزب الشيوعي
ر سليم أفندي على نفسه، كما أنكر على هشام، أن في لم ينك

فهو أيضاً ضد الشركات األجنبية، ضد التجزئة . البروغرام ما استهواه
اً . وحبس الناس وخنق الصحافة سليم أفندي ينشد قبل أن يكون زعيماً أو نائب
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توزيع أمالك الدولة على الفالحين المعدمين، أو توزيع أراضي المزارعين 
، واإلرساليات، أو قص جوانح الذين يسميهم البروغرام األجانب

سليم أفندي على رأس من ينشد قانوناً للعمل، وال يريد أن تنفق . باإلقطاعيين
سورية قرشاً على حامية دمشق في القشلة الحميدية، وال على استراحة 

لكن سليم أفندي ضد الذين يدعون للتحزب، . الضباط، أو جيش االحتالل كله
الكتلة هي الحزب، فلماذا . ى ال تغرق سورية في الفوضى والنزاعحت

الحزب الشيوعي، ولماذا غيره؟ وسليم أفندي ضد تسليم العمال والفالحين 
هؤالء الجهلة يحتاجون إلى من يقودهم، فكيف يقودون . قيادة البالد

اآلخرين؟ سليم أفندي ضد الزواج اإلجباري، كما يقول البروغرام، لكنه 
هو مع إعفاء الفالحين الفقراء من الديون، .  ضد مساواة الرجل بالمرأةأيضاً

وليس . خاصة في هذه األزمة، لكنه ضد إلغاء عقوبة السجن بسبب الديون
سليم أفندي من زعماء الكتلة الجبناء الذين يشتمهم البروغرام، ألنهم 

سليم أفندي لم يعارض الشيوعية مثل عارف بك . يعارضون الشيوعية
أما اآلن، فلو . لم يشغل نفسه بها باألحرى، لوال شمسي النعنعة. لقدحةا

وقد تكون غدت بعد ما قرأ . سئل، لما تردد في أن يعلن ما يعجبه فيها
البروجرام مرتين أشبه بشمسي نفسه، يود لو تقترب منه، مثلما يود لو تكون 

  .بعيدة، أبعد من موسكو نفسها
*     *     *  

  : أفندي يعيد إليه البروجرام مبالغاً في الحذرقال هشام، وسليم
  اشتريت لنفسي نسخة؟ .  احتفظ به لو شئت-
  أين تسهر اليوم؟. دعنا منه.  كالم مدهون بالعسل، وبالعلقم أيضاً-
  .الجريدة حرمتني السهر في مكان آخر.  كالعادة هنا-
   وأم كلثوم؟-
  . سلم لي عليها-
   أطلب لك يدها أيضاً؟-

 ١٠ م–التيجان 
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 أفندي ضاحكاً، ونهض يسوي بذلته، وهشام يطريه، ثم خرج قال سليم
يفكر في أن عليه أن يعرج على أوتيل أمية، لعله يلتقي بأم كلثوم ومن معها، 

إال أن الزحام الذي لحظ من بعيد، بين . إذْ ما زال الوقت مبكراً على الحفل
هادى نحو سينما الكوزموغراف واألوتيل، جعله ينعطف بالسيارة، ثم يتركها تت

وبغتة انلجمت السيارة، حين ظهر في مرآتها عالء بين جمع من . المنشية
الشباب، في الطرف اآلخر من زقاق البحصة، قبالة األوتيل والسينما والزحام، 

ترجل من السيارة، والتفت إلى الخلف . لكأنهم يتلصصون أو يدبرون أمراً
تقدم خطوات ورفع يده، . ددهارتفعت يد عالء، كأنما يلوح له، أو يه. مدققاً

وكان عالء ورفاقه قد اختفوا، ففرك . وهم بالنداء، لكن الجهة كانت قد خلت
  .سليم أفندي عينيه، وعاد إلى السيارة، يرجوهما أن تكونا واهمتين

*     *     *  

-١٥-   
. ورث عالء من أخواله الطول والتّقى، كما ألف من أمه أن تردد دوماً

كان يزداد نحوالً . أربت على قامة أبيه بشبر، منذ عدة أعوامكانت قامته قد 
كلما ذهبت قامته بعيداً، وعيناه تغوران وتنطويان، وبحة حزينة، ذات وقع 

  .مؤثر، تالزم صوته
ربما بدأ ذلك حقاً، كما سمع أمه تهجس للشيخة فكرية، منذ أقام سليم أفندي 

ى الصغير، طال جذعه، ثم  طالت لحية الفت- قالت األم -فجأة . في عرنوس
 كما أقسمت للشيخة فكرية -كانت األم تكتم جزعها . ساقاه، ثم ساعداه وأصابعه

 من أن جسم ابنها يتبدل من تشويه إلى تشويه، لذلك نذرت -صباح عيد المولد 
قراءة المولد في المئذنة، وقد قبل اهللا النذر، فاستوت هيئة عالء، وصار شاباً 

لسوف تجزل أم عالء هذا المساء للمؤذن ولمساعديه، وبدالً من و. جميالً ومهيباً
  .السراج الواحد ستجعلهم ينيرون أربعة، لكل من الجهات األربع سراج

كان عالء قد بدأ يحلق ذقنه، ويعد وجهه بشاربين الئقين، رفيعين مرة، 
ق أغلظ قليالً مرة، طليقين تماماً مرة، إال أنه نسي ذلك بعد زواج أبيه، فأطل



 

 -١٤٧-

لحيته وشاربيه أعواماً قبل أن يهذبهما مقص ومشط، وكان قد غادر المعهد 
  .الشرعي إلى معهد الحقوق

ال حين كانت تتردد على البيت، وال حين . لم تعنه خديجة التكلي يوماً
بهت من حوله بزواجها من أبيه، وال حين تطاول حزن أمه، ألن خديجة 

ه الشوق إليه، الخوف عليه، الخوف أبوه وحده من شغل. أنجبت لعالء شقيقاً
كان عالء في اآلن نفسه يزداد . منه أيضاً، والتطامن من فعلة الزواج الثاني

فخراً بأبيه كلما قوي دوي اسم سليم أفندي في الحي والمدينة، في التجارة 
لكن عالء كان يسير دون . والسياسة، في وقت الثورة كما في وقت االنتخابات

إذْ كثر تردده على المسجد، فيما كان جسمه ينتفض، . ب آخرقصد منه في در
صار يالزم البيت، يتلو القرآن . يودع الفتوة األولى، ويئد الطفولة المتباعدة

فيه، يكب على دروسه، يرعى شقيقاته وأمه، يصمت أمام ثناءات أبيه 
منه، ولما بدأ يفكر في مستقبله، وكانت البكالوريا قد دنت . وأساتذته وأقرانه

صار يدقق فيما يعد به سليم أفندي سنوات ابنه القادمات، ويتهيأ إلى سبيل 
  .وكانت صلته بأخواله، من الشاغور إلى المناخلية، قد توثقت. آخر

ثمة، في الليالي العشر األخيرة من رمضان، وسنة تلو سنة، تلوى فؤاده 
غني أو يرقص، مع العمامات والخصور، والزم المولوية وهو ال يجرؤ على أن ي

وال يستطيع حفظ موشح واحد، لكنه أجفل حين أثنى عليه الشيخ، وتوسم فيه 
  .مريداً ال كالمريدين، فانقطع عن أخواله حتى مأل المتظاهرون الميدان

خرج عالء مع أقرانه في المظاهرات، واحدة تلو األخرى، ضد الفرنسيين، 
الحي والمدينة، بل ألن ذلك قد ال ليس من أجل أن يسر والده، أو يؤيده في زعامة 

 بذلك، قبل أن تلفته إليه - هو نفسه -فكر . يرضيه، ما دام يعرض ابنه للخطر
وهو على أية حال لم يأبه بأن يعلم أو ال يعلم سليم أفندي بما يفعل، ال في . أمه

  .دروسه وال في المسجد، ال في المظاهرات وال في الشاغور أو المناخلية
ندي يعظ أو يأمر عالء بين حين وحين، وعالء صامت، يحني كان سليم أف

ولم يكن يعد ذلك . رأسه ويرفعه، ثم ينصرف إلى شأنه، لكأن أباه لم يتفوه بحرف
عقوقاً، بل لم يكن له أن يعقّ أباه، فهو مولع به، يلتقيه في األحالم أكثر مما يلتقيه 



 

 -١٤٨-

لذلك لم يكن ما يأتيه . الوالدينوعالء يحفظ ويعي جيداً ما قال اهللا في . في اليقظة
ولم . متناقضاً بحسبانه، بل إنه يكمل االنسجام الذي امتألت نفسه به، وهو يكبر

األولى حين أصر على أن يتابع تعليمه في : يتخرش ذلك االنسجام سوى مرتين
  .الشريعة، والثانية حين عاضد أمه في زواج شمسي النعنعة

*     *     *  
ي دراسة الشريعة، مأل عينيه خاللها مراراً من سنة واحدة أمضى ف

ولما ابتدأت . الشيخ زين، كما تذكر بعد أن صار الشيخ زين رئيساً للحكومة
  :السنة الدراسية التالية توجه إلى مكتب والده في عرنوس، وقال

  .أريد أن أدرس الحقوق.  أريد أن أنتقل إلى المعهد-
  .وكانت فرحة أبيه أكبر من فرحته

اً واحداً أمضى مطمئناً بغد زواج زمردة، قبل أن يتسلل القلق وشهر
وقد . فعالء يعرف بعض ما يجري في معمل عارف القدحة، وفي المدينة. إليه

إال أن . أحب شمسي األنوف، الصابر، الفقير، كما لم يحب أحداً من ذوي أمه
زمردة شمسي أخذ يتبدل على عالء، ينأى عنه وعن سليم أفندي، وال يوفّر ل

األمان، بل يعذبها في صمت، يعذب عالء أيضاً، ال يرافقه كما تعود في 
الصيف الماضي إلى المسجد كل عشية، ال يسعى إليه بعد أن أخذ المعهد 

صار اإلضراب هاجس شمسي األكبر، . يحتل نهار عالء وبعض ليله
ي وسرعان ما صار أيضاً يتطاول على الشيخ زين نفسه، كما على سليم أفند

عالء هو اآلخر يمقت . وعالء ال يوفر حيلة ليهدئ من غلواء صهره. البسمة
الفرنسيين، يمقت الظلم، لكنه يردد على شمسي المثل الذي حفظ من أمه، 

والشيخ زين . اللي مالو كبير يشتري له كبير: وهي توصيه يوماً بطاعة أبيه
. م يحتل المقام نفسهوالد الشيخ زين كان كبير العلماء، وهو اليو. كبير القوم

وما دام . الشيخ زين أدرى بخير الناس من شمسي وعالء وسليم أفندي نفسه
إصرار شمسي يقوى على انتزاع حقه وتقويم العوج، فليلتفّ حول الشيخ زين 

. ليلتف حول المسجد الذي يعصم وحده المسلمين من كل عوج. مع من يلتفّون
الذي يرى أن على المرء أن يسلكه، وكان ذلك قد غدا لعالء السبيل الوحيد 



 

 -١٤٩-

وكان يحار في تنكب شمسي رويداً . من أجل أن يرضي ربه وضميره وقومه
لهذا السبيل، وفي تنكّبه أيضاً لسبيل الكتلة، وينكر أن يكون هذا فقط نكاية 
  .بعارف بك القدحة أو سليم أفندي البسمة، فشمسي كما عهده عالء ليس بحقود

*     *     *  
نقل . ول محرم كان قد مضى على شمسي يومان في حبسه األولليلة أ

عالء السميد الذي عركته أمه جيداً بالسمن، وزخرفته بالسمسم، إلى شقيقته، 
  .كي توزعه على فقراء السوق، وتكسب دعاءهم لشمسي بالهداية

وليلة النصف من شعبان، حيث يقسم اهللا أرزاق الناس للسنة الجديدة، 
ة كي يوسع اهللا على شمسي، فينقذه من السبيل المبهم الذي دعا عالء بحرار

  .يندفع فيه، وكان شمسي مرمياً في الحبس، للمرة الثانية
لكن شمسي سرق منه البهجة . أطلق سراح شمسي سريعاً، فابتهج عالء

في تلك الليلة التي ذكر فيها الشيوعية، ورائحة الحبس ما زالت عالقة بثيابه، 
الليالي التالية، حتى حمل عالء إليه جريدة التقدم، ثم توجه ثم ظل يسرقها في 

وفي . إلى عرنوس، ليسر لوالده بظنه في أن يكون شمسي قد صار شيوعياً
ذلك العصر، أحس أنه يرأب شرخاً في نفسه، يؤكد لها االنسجام الذي خلخله 

نب وقد تكون الحبسة الثالثة لشمسي بذ. شمسي، كما خلخلته العلوم الشرعية
الشيوعية أيضاً، هي التي دفعت بعالء إلى أن يتقدم بنفسه أخيراً إلى مقاومة 
العوج المستفحل في المدينة، ملبياً دعوة بعض أصحاب الشريعة باألمس، 

  .وبعض أصحاب الحقوق اليوم
وفي معهد . كانوا في المعهد الشرعي يتنادون بالشيخ، منذ يومهم األول

أما عالء فقد حمل اللقبين معاً، إذْ كان وحده . تاذالحقوق كانوا يتنادون باألس
. وبين درس ودرس، هنا أو هناك، كانوا ينتحون. بينهم من عرف المعهدين

وفي صلوات المغرب أو الجمع، من جامع . ثم صاروا في بيوتهم يتزاورون
وربما كان الشيخ ضياء . إلى جامع، كانوا يلتقون، بخاصة في اآلونة األخيرة

أصغر من ظل عالء يصلهم من رفاق المعهد الشرعي، وجاره غنوج، 
كما غدا األستاذ جميل، ابن رضا بك الزرب، أول . اللصيق، أقربهم إلى نفسه



 

 -١٥٠-

إال أن جميل كان ينطوي على صلف . من صاحب عالء في معهد الحقوق
كبير، كما انجلى لعالء بعد حين، فتباعد الزميالن، ولما استثار الصحب 

العاهرات في المدينة، ناداهم الشيخ ضياء إلى ركن من جامع جميعاً قتل 
  :التوبة، عقب صالة المغرب، وخاطبهم باهتمام

اآلن صرن أربع، من .  هذا الصباح اكتشفت عاهرة أخرى صريعة-
  .األخيرة قتلها أصحابها: دون عاهرتي السنانية، وإن قيل
  :قال األستاذ جميل الزرب

  .ضل أنا وجدت حالً أهون، وأف-
  :سأل اآلخرون، ما عدا عالء

   ما هو؟-
  . ماء الفضة-

. قال جميل بخيالء، مزوراً عما وشت به أصوات بعضهم من هزء
  :وسألوا ثانية، ما عدا عالء والشيخ ضياء، فخاطبهم جميل متحدياً

   من يرافقني؟-
  :ألحوا عليه كي يشرح، فخاطبهم متفاصحاً

لد، ما يبعث الهلع، ويبقى وشماً،  إذا كان لدينا ما يحرق الثوب أو الج-
ورمينا به المارقات اللواتي يمرحن في الشوارع واألوتيالت والكباريهات 
والمدارس أيضاً، ال عاهرات المواخير وحدهن، ألن ينظف ذلك المدينة، 

  ويحميها من عاهرات اليوم ومن عاهرات الغد؟
  :قال عالء مستخفاً

  .بث في الجحور يا أستاذ جميلاألفاعي األخ.  بيت الداء ليس هنا-
  :قال جميل

. هذه اتركوها لمن يقطعون رؤوسها، مهما كانت أسبابهم.  صحيح-
عددها . هذه األفاعي أذاها منحصر في جحورها. حتى لو كانوا من طينتها

يبقى زهيداً، انظروا فيما يتفشى في كل مكان، وفيما يجرنا إليه بعد خمس 
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تكون في أول الطريق، قد يكون لنا ثواب حتى من . سنين، بعد عشر سنين
. علينا أن نحمي المدينة كلها. صالحها إذا ردعناها، إذا قطعنا عليها الطريق

. هذا العمل هو األهم، وقد عزمت. علينا أن نحمي المستقبل مثل الحاضر
  توكلت على اهللا، وعزمت، فمن يرافقني؟
  :همس عالء وهو يتنقل إلى جواره

  . أنا-
  .رون يتململونولبث اآلخ

*     *     *  
كان عالء قد فكر في بعض ما قاله جميل، بعد أن تواترت أخبار 

فلو أن المسارح والكباريهات والمطربات، والمطربين . مصرع العاهرات
وشمسي . أيضاً، أكبر حشمة، أو أقل تهتكاً مما يسمع، لقلّت السبل إلى الرذيلة

  :أضافالنعنعة وافقه على ذلك، وإن كان قد 
 الفقر يا عالء يدفع اإلنسان إلى أن يقتل، يدفع المرأة إلى أن تؤجر -
من كان مثلك يتكلم . الفقر والجوع يا عالء، والدنيا منصوبة أفخاخاً. جسدها

أنت بعد بيتك . حتى أنا، تراني في هذا الخم أميراً بالنسبة لغيري. وهو مرتاح
  .ام غير الكالمومعهدك، ويمكن بعد عرنوس، ال تعرف من الش

  :قال عالء
  . تجوع الحرة وال تأكل بثدييها-

  :ردد شمسي المثل ثم قال
الحرة، نعم، كما .  هذا كالم المتعلمين، وفهمي له، كما تعرف محدود-
هذا الكالم . من ليس عبداًهو ن الحر أوإذا لم تكن حرة؟ إياك أن تظن . تقول

اليوم أقوله .  من أن أكون غلطتوأنا نفسي خفت. قلته لإلمام مرة فما أعجبه
والعبد ليس من كان من نسل . الحر ليس من كان من نسل حر. لك بال خوف

لو صح هذا الكالم . هي تستعبدنا: اتركني من فرنسا ومن الذين يقولون. عبد
  .الفقر يجعل اإلنسان عبد لقمته. لكنا جميعاً عبيداً، ونأكل بأثداءنا
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، كما قال عالء ألبيه، إال أن الشك لم قد يكون شمسي تلوث بالشيوعية
يخالج عالء في إيمان صهره، وال في استقامته وعفّته، على الرغم مما هي 

كان يفكر في أن فساد الخلق مستشر . عليه الشيوعية، كما بات عالء يعرف
هنا أيضاً، حوله، بين الفرنسيين المسيحيين، بين كثيرين من مسلمي ومسيحيي 

كان يعد أصنافاً ممن استحقوا اللعنة، . ليس ألنهم شيوعيونويهود مدينته، و
هنا في حيه، وربما بين أقرانه أو جيرانه، اليوم أو منذ مئات السنين، ويطوي 

ملعون من عِمَل : ملعون من أتى شيئاً من البهائم، ثم يطوي الخنصر: البنصر
 بتهيب وجوه عمَل قوم لوط، ويكررها ثالثاً، ثم يطوي أصابع كفّه، ويقلّب

نظر الرجل إلى المرأة، ما يجوز منه وما ال يجوز، ويسأل حيه وأقرانه 
نَظَر الرجل : وجيرانه، محاذراً أن يسأل نفسه، وحين يطمئن يطوي خنصره

ونظره إلى زوجته : إلى أجنبية لغير حاجة، غير جائز، ثم يطوي البنصر
 ذات علىونظره : لوسطىوَأمته، فيجوز إلى ما عدا الفرج منهما، ثم يطوي ا

: محارمه وَأمته المزوجة فيجوز ما عدا السرة والركبة، ثم يطوي السبابة
للشهادة : النظر ألجل النكاج يجوز إلى الوجه والكف، ويطوي اإلبهام
النظر إلى : والمعاملة يجوز النظر إلى الوجه خاصة، ثم يفرد أصابع كفه

  . التي تحتاج إلى تقليباَألمة عند ابتياعها يجوز إلى المواضع
ويذكر عالء متخوفاً أنه كان من قبل أجرأ، وهو يحفظ وجوه الحالل 

كان يفكر في . كان يغبط المسلمين األوائل الذين احتازوا العبدات. والحرام
صباح الخادمة، وفي الخادمة األخرى التي ألبيه في عرنوس، ويعزم على أن 

كذلك . أنى شاءت عيناه، سوى الفرجينظر إلى أي منهما، متى ما سنح له، و
وفي . تجرأ على أن ينظر إلى صدور من يصادف في البيت من محارمه

ليالي عديدة، وهنية، تلونت أحالمه باإلماء اللواتي يقلّبهن قبل أن يبتاعهن، 
واحدة للطهي، واحدة للغسيل، : كالً في حدود الحاجة التي يشتري بسببها

ع عينيه بحسنها، من قمة رأسها إلى أخمصها، ولم واحدة ليركبها، وأخرى ليمت
  .يكن يؤرقه أنه يالقي أذان الفجر مستمنياً

*     *     *  
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مع الشيخ ضياء، واألستاذ جميل، وثالثة آخرين، خرج عالء إلى أوتيل 
. أمية، في تلك العشية التي كان يتأهب فيها سليم أفندي البسمة لحفل أم كلثوم

وحين . أربكهم الزحام. أن عاينوا األوتيل والسينمالطوا في الزقاق، بعد 
قدروا أن خروج أم كلثوم ومن معها إلى حفلها قد حان، اقتربوا من األوتيل، 

  .وطال انتظارهم، لكن أم كلثوم كانت قد خرجت
. أصر جميل على أن يلحق بها إلى حديقة المنشية، وينتظر نهاية الحفل

للدروس أيضاً حقها، ووافقه الشيخ ضياء، وأصر عالء على أال يضيع وقته، ف
  .فما لم ينفذ اليوم ينفذ غداً

وفي الطريق إلى . وصم جميل زميليه بالجبن، وافترقوا على حرد
  :البيت اقترح الشيخ ضياء

 الضحى وقت أفضل يا عالء، في النهار كله، الزحام يكون أقّل، ما -
عن المعهد، نكاية باألستاذ رأيك؟ أنا وأنت وحدنا، غداً، وال بأس من الغياب 

  .سيكون درساً أقسى عليه، منه على أم كلثوم نفسها. جميل
  :ضحك عالء قائالً

  تساوي بين األستاذ جميل وأم كلثوم؟.  سامحك اهللا-
. غير أن عالء فكر ملياً قبل أن يغفو فيما اقترح الشيخ ضياء

. د في الصباحفلم يتوجه إلى المعه. واستحسنه، وعزم على أن يقوم به وحده
وبينما كان ينتظر خروج أم كلثوم، منذ موعد المعهد، حتى العاشرة، فكر في 
أن ما يقوم به ضروري، ليس نكاية بجميل الزرب، وال توكيداً لما يمتاز به 
عالء البسمة على أقرانه، بل من أجل أن يرعوي ذلك البائس المرمي في 

ومن أجل أن يرعوي الكثيرون . السجن، والذي ابتاله اهللا بمحنة الشيوعية
ولعله . سواه، سواء أكانت محنتهم الشيوعية، أم الغواية، أم أية ضاللة أخرى

كان يفكر في أن على كل مؤمن أن يجاهد، كما يقدر له اهللا، عندما خرجت أم 
كلثوم من بوابة األوتيل، فتقدم مجاهداً، ورماها بماء الفضة، ورأى النار 

ابغ، فاندفع ثانية كي يطفئ النار، ومن حولها بعينيه تحرق ثوبها الس
يتصايحون، يندفعون نحوه، ولعل الحلم الخطر بعد ذلك قد طال، حتى أفاق 

  .شمسي النعنعة: منه في العنبر الذي يطوي بين جدرانه المعتمة سجيناً اسمه
*     *     *  
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-١٦-   
 على الرغم من أن الذين زاروا سليم أفندي، كثيرون، من الكتلة

وخارجها، إثر حبس عالء، فلم يحس أن أحدهم خال من غرض ما، إال هشام 
وكان سليم أفندي منقطعاً عن مكتبي . لذلك استبقاه حتى خال البيت. الساجي

  .الكتلة وعرنوس، منذ تبلّغ نبأ ابنه
طعنة واحدة تكفي، فكيف بطعنتين؟ لمن .  ابني وصهري يا هشام-

  ء حياته بالسجون؟أشكو؟ ماذا أفعل؟ كيف يبدأ عال
  :تهدج صوته، وقد بدا لهشام ينزف، وهو يدرأ طعنة أخرى متابعاً

. عالء مثل عود الحبق.  جماعة الشيخ زين يا هشام خربوا لي عالء-
بعد . من أين له هذه األفعال لوالهم؟ من يوم معهد الشريعة لحقوه. أنت تعرفه

أما عالء؟ . صف مصيبةن. المصيبة بشمسي تظل هينة. عنهم، ولم يبعدوا عنه
بربك هذه خسة أم ال؟ نحن الكبار نتصارع، ما ذنب . الشيخ زين طعنني بابني

. ابني أو ابنه؟ بعد ما شاعت عن لسانه قصة ديونه، ترك الجميع وتفرغ لي
كل الذين رأيتهم : هشام. وها قد ضرب ضربته. كل يوم تهديد وكل يوم وعيد
أنت . كة ليست بيني وبين الشيخ زينهذه المعر. عندي ال يسندون الظهر

هي معركة سورية ضد . ليست معركة بين الكتلة وبين جماعته فقط. تعرف
  هل أنت مستعد؟. فرنسة وكالبها

   إلى ماذا يا سليم أفندي؟-
حاول أن يشتريك . ال تنشر في جريدتك إال أقّل القليل.  الشيخ زين-

  من أين له هذا المال؟: لت نفسككما اشترى ثالثة أرباع الجرائد أم ال؟ ما سأ
من أين له هو؟ عمري ما سمعت إال أنه ، ومن الخزينة حتماً.  سألت-

  .غارق في الديون، قبل أن يتشدق بها أخيراً
هذا مشخصاتي، ال هو شيخ وال قاض وال .  واحدة من تمثيلياته-
قبله أبوه . كان يتقرب إلى الناس بثوب الزهد والفقر والديون والعفاف. رئيس

يا هشام، كم أغوى الشباب بدعوى التصوف؟ ما بقي إال أن تصبح المولوية 
فرقة رقص وغناء في الكباريهات، والبد أن تصبح بفضل الشيخ زين 
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وجماعته، وبدالً من أن يتصبب الناس على خصور الراقصات، ويتأهبون 
ل لي ق. للمطربات، يتصببون على المريدين الفتيان، ويتأوهون لغنج أطيازهم

  الرئيس عنده نفقات مستورة أم ال؟: يا هشام
ليس ليشتري .  عنده، ولكن ليس ليشتري سكوت ألف ياء أو غيرها-

  .طباالً أو زماراً مثلي أو مثل غيري
  هل تكتب هذا الكالم؟. ظنّك مثل غيرك، تبيع نفسك بالمال.  هذه غلطته-
 ألحق تريدني أن.  هذا تشهير بشخص الرئيس، وما عندي مستند-

  بعالء وشمسي؟
هذه أمانة الجريدة التي . هذا ليس تشهيراً.  أبعد اهللا كل شر عنك-

ومستندك هو نصك، اليمين في المحكمة لو لزم األمر، وال . تتحدث عنها دائماً
  .لن يجرؤ عليك. تخف

  . على األقل يغلق الجريدة-
  . أنا أتحمل أية خسارة، حتى لو بعت هذا البيت-
  يا سليم أفندي؟ وهذا شراء -

  :سأل هشام ضاحكاً، فحدق فيه سليم أفندي متألماً، ثم قال
إذا سببت لك الحكومة خسارة بسبب كلمة حق، .  عيب يا هشام-

  وتحملتها أنا أو غيري، تسميه شراء؟
  . على كل حال لو كتبت عن محاولة الشيخ معي لن تقوم الدنيا وتقعد-
البد أن نعثر على من نستطيع . ه ابحث معي في الجرائد التي تطبل ل-
  .أن نشتريه
   رجعنا للبيع والشراء؟-
وإذا كان .  غايتي أن يعلن باالسم والرقم كيف دفع له الشيخ، كذا وكذا-

وإذا كان ال يعلن إال . صاحب ضمير، يخاف فقط من الخسارة، علي خسارته
  .بثمن، دفعت له

  . زبون كهذا قد يكلفك أكثر من هشام الساجي-
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اكتب يا أخي عن لساني، وسمني . ما بك اليوم؟ لماذا ال تفهمني -
  ...باالسم، وأية خسارة بسبب ذلك

  ولكن ماذا أكتب؟.  تتحملها-
 الشيخ زين وفّى ديونه لرشاد بك الجويبري بعد ما استلم الرئاسة -
خمسمائة ذهبية، من أين؟ طلع له كنز؟ . رشاد بك بنفسه قال لي. بشهرين

  ية الشهر الماضي لألمير دشاش، خلها خمسمائة، من أين؟وفّى ألف ذهب
  . األمير قال لك-
  .خل الباشا ينكر.  وبحضور الباشا شكيم-
إما أن تكون . هكذا ال تكون حكايته معي وحدها.  دخلنا في المفيد-

  .غير الديون، زدني زادك اهللا. ضربة محرزة، وإما بال
ة أين هي؟ اذهب إلى  الجرارات التي استوردتها مصلحة الزراع-

من أسبوع أو أكثر تعطل . جرارات بشحمها. مزرعة الوزير وانظر بنفسك
مال الخزينة هذه أم مال أمه؟ وسيارة الوزير . واحد منها في مزرعة الوزير

نفسه، سيارات الوزراء كلهم، در بنفسك على بيوتهم، في الليل أو في النهار، 
وأخت الخانم، وأم الخانم، والبنزين من تجدها رايحة راجعة، بخدمة الخانم، 

اذكره وورطه، وإذا . أين؟ ليت تيسير عبد البر يجرؤ على أن يصرح باسمه
كان قادراً بعد هذا على أن ينكر، اتركه لي، وكل ما ذكرت مسئولية من غير 

  رئيس الحكومة؟
*     *     *  

ه من كان لدى هشام أيضاً من أخبار الشيخ زين الكثير، ولوال خوف
أما اآلن، فقد صار أقدر . تعطيل الجريدة لفضحها، قبل أن يفاتحه سليم أفندي

خاصة أن الشيخ زين قد تجاوز حده، كما تنادي الكتلة وبعلى أن يفعل، 
وسواها، من الشام إلى القاهرة ووادي السرحان، منذ حفل العشاء الساهر الذي 

طاقة دعوة، زعماء الكتلة هشام نفسه تلقى ب. أقامه في ذكرى معركة ميسلون
ومن حلب وحمص وحماه ودولة العلويين ودولة الدروز ومن . جميعاً
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اسكندرون ومن أمراء البدو ومن بيروت، دعا الشيخ زين عشرات، ومن 
وكانت المفاجأة الكبرى لمن . الفرنسيين وزوجاتهم حضر عدد كبير أيضاً
لرقص أعقب العشاء، وأن ا. حضر أن الداعي تغيب، وأناب عنه مسلّم دحة
وقد علل هشام لنفسه آنئٍذ . فما بقي إال أن يقدم الشيخ زين لمدعويه الخمور

طباعة بطاقة الدعوة بالفرنسية، كما علل غياب الشيخ زين، فهو يستطيع أن 
ينكر للسذّج من أتباعه فعلته، لو شموا رائحتها، ويشكو إليهم الذين يروجون 

 من أتباعه، فقد كانوا يحييون ذكرى ميسلون أما غير السذّج. ضده األكاذيب
  .في حديقة المنشية، أكالً ورقصاً وقهقهات

اختار هشام أن تنشر ألف ياء كل ما لديه، ولدى سليم أفندي، عن الشيخ 
زين دفعة واحدة، مقدراً أنه لو جزأ على أيام، ونجت المقالة األولى، فلن 

أفندي يتعجله، وهو يجمع المزيد لذلك تأخر في النشر، وسليم .  الثانيةتنجو
وفي صبيحة السبت التالي صدرت ألف ياء، . بنفسه، ويدقق في كل واقعة

مفردة جّل صفحتها األولى لعمامة الشيخ زين والحديث عنه، كذلك الصفحة 
األخيرة برمتها، سوى مربع صغير، تسوره حبات سبحة الشيخ زين، وتملؤه 

  :األغنية السائرة
   يـا شـامي    يا توت الـشام   

  
  الشفا على اهللا يـا شـامي        

  ياما دقت المر يامـا بـدوق        
  

  وما حن أبداً عليك مخلـوق       
  ياما بتشكي من قلب محروق      

  
  حدا بيسمع؟ حـدا بيـشفع؟       

ــدا بينفـــع     ــا حـ   مـ
  

ــامي     ــا ش ــافع اهللا ي   الن
ــا تـــوت الـــشام         يـ

  
  

*     *     *  
تحقيق، وفي اليوم مساء اليوم نفسه ُأغلقت الجريدة، واستُدعي هشام لل

واستذكر هشام مع سليم أفندي مجد . التالي كانت ألف ياء حديث سورية
الجريدة األول، عندما نشرت تحقيقها عن احتفال األمير دشاش، وكان هشام 

  .يستعد إلى موعد جديد مع المستنطق
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في اليوم الثالث أحيل هشام إلى المحكمة التي كانت قد ذكرت ألف ياء 
 قد عين صهره رئيساً لها، كشاهد من أحد عشر شاهداً على أن الشيخ زين

  .تعيينه ألقربائه وللمقربين إليه في الوظائف العليا
بدا جلياً بعد الجلسة األولى أن هشام سوف يساق إلى سجن القلعة، ولن 
يحول دون ذلك دفاع المحامي، وال نصرة سليم أفندي، لذلك غادر المحكمة 

شاء، ثم غادر البيت دون أن يطفئ األضواء، وتوجه إلى بيته، ومكث حتى الع
إلى بيت الباشا شكيم، وطلب من الباشا دعوة سليم أفندي، وعلى االثنين أعلن 

  :قراره بالفرار، وخاطب سليم أفندي
ال أريد أن أنام غداً .  الليلة يجب أن أخرج من المدينة، بل من سورية كلها-

  . المحكمةلىرسل التحقيق إضبارتي إالحكم صادر قبل أن ي. مع صهرك وابنك
  :تساءل الباشا شكيم

   فرار؟-
  :وتساءل سليم أفندي

   الليلة؟-
  :وظلت شفاههما مفتوحة، فيما هشام يردد بحنق، وينقل عينيه بينهما

  . نعم، فرار، والليلة، وعلى يدك ويده-
*     *     *  

خبارات قد وكانت الرئاسة واالست. أصدر صهر الشيخ زين الحكم غيابياً
وخلفت القضية برمتها لغطاً . تيقنت منذ الصباح من أن هشام الساجي قد فر

كبيراً في الصحافة والحكومة والمعارضة، في المندوبية والمفوضية، وفيما 
  .بعد في فرنسا نفسها، بقلم جانيت

تصادى اللغط أيضاً في المدارس والمعاهد وبعض السجون واألحياء، 
 ذلك االستخبارات العسكرية والتحري، وتردد في اآلن وبعض القرى، ورصدت

نفسه أن وزير الخارجية الفرنسي قد أوفد من يسأل ملك نجد والحجاز عما إذا 
  كان يرغب في أن يولي عرش سورية ألحد أبنائه، ومن هو هذا االبن؟
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في هذه اآلونة القصيرة العاصفة، بالنسبة للشيخ زين على األقل، باتت 
ير شعبة االستخبارات شبه يومية، إال أن اللقاء األهم كان ذلك الذي لقاءاته بمد

  .جمعهما آلخر مرة
ولعل ذلك ما جعله قبل أن . لم يستطع الشيخ زين أن يخفي لهفته وقلقه

ينتهي من المقدمات الشخصية الطويلة التي يعيدها كل لقاء، وقبل أن يقدم 
  :الحاجب الشاي األخضر، يسأل هامساً

  ا تنسب الجرائد إلى معالي وزير خارجية فرنسا؟ صحيح، م-
  . علمي علمك يا سيدي-
   عزيزي فرنان؟-

  :نادى الشيخ زين مفتعالً ضحكة قصيرة، ثم تابع
 قبل دخولك بقليل جاء من يخبرني أن المفوض اتصل أيضاً بزعيم -

  .الكتلة، للغاية نفسها
، ألست أنت أول من نصح الوزير والمفوض والمندوب.  ربما-

  ونصحتني بعدم إقامة نظام برلماني في سورية؟
ولكن أي زعيم هذا يتصل به المندوب السامي؟ للكتلة .  أجل أجل-

  .عشرة زعماء على األقل
يبدو أنهم اتفقوا على تقديمه ما .  ربما كان الزعيم الحلبي المريض-
   كان االتصال جرى مع فالن أو عالّن؟إذاما الفرق لديك، . دام حياً

  تم تفكرون بالعرش جدياً إذن يا عزيزي فرنان؟ أن-
 لى فينا من يفكر أن الدروز والعلويين قد يرضون أن يبذلوا طاعتهم إ-

ملك ينتسب إلى أسرة عريقة، أكثر مما يبذلونها لرئيس من هذه المدينة أو من 
  .أية مدينة في سورية

 وأنت، عزيزي فرنان، هل أستطيع أن أسأل كيف تفكر في هذه -
  قضية الخطيرة؟ إنني بحاجة إلى رأيك؟ال
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 أنا أتساءل يا صديقي عما إذا كنا نستطيع أن نصنع ملوكاً؟ أشك في -
ولكني أيضاً أميل إلى من يفكرون منا بأن الملك . هذه صنعة االنكليز. ذلك

الملك عادة . يستطيع أن يأخذ السلطة على عاتقه في بالدكم أكثر من الرئيس
ها أنت قد جربت سنوات، وأنت . الدكم بهياج الشوارعال يهتم كثيراً في ب

كأننا قضينا على . تعبت ونحن تعبنا، وال نزال جميعاً كأننا في بداية الطريق
أظن يا سيدي أن الملك . المشاغبين منذ يومين، وعلينا أن نرسي النظام الجديد

 يقدر الذي يعاونه المستشارون، في السر أكثر مما في العلن، ينجح فيما ال
االنكليز . عليه الرئيس، خاصة إذا قام حول العرش برلمان أو هيئة شورى

هنا، .  الملوك هي األفضل في هذا الشرقمععلمونا أن المعاهدات التي تعقد 
المعاهدة مع التاج تربط أسرة، واألسرة أهم من الحزب أو الشخص، أهم من 

  ما رأيك أنت يا صديقي؟. الرئيس
ما يناسب بالدنا هو :  لك قبل أن أصبح رئيساًقلت:  عزيزي فرنان-

رئيس وملك معاً، في . الرئيس الذي يكون ملكاً، أو الملك الذي يكون رئيساً
  .شخص واحد

  . إال أنك تؤثر اسم الرئيس-
التاج الشرقي، معقد : التاج السوري، قل. لسورية على األقل.  ربما-

  .جداً يا عزيزي، صعب جداً
  .يي أيضاًهذا رأ.  هذا صحيح-
   ِلم هذه االتصاالت إذن؟-
أنت تعرف ذلك يا سيدي، خاصة في الفترة .  ألننا نفكر بخطوة جديدة-
الشعور هو أننا : قلت لك. علينا أن نتحرك. أنت تعبت ونحن تعبنا. األخيرة

  .نراوح عند يوم القضاء على الثوار
  . أعرف أعرف-
أنت صديقي، . هذا اليوملذلك بكرت إليك .  لكنك ال تعرف أننا قررنا-

نحن نريد أن نجري انتخابات، لتأتي . االستقالة اآلن أفضل. وأنا متمسك بك
استقالتك تعجل . نحن اآلن نفكر في المعاهدة جدياً. حكومة تعقد معنا المعاهدة
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قضية العرش قضية . باالنتخابات، وتترك لك الباب مفتوحاً على الرئاسة القادمة
  ما رأيك؟. ست المفتاح العاجل الذي نحتاج إليه اليومأخرى، ليست ملحة، لي

 أنني فكرت -  اعذرني - لقد أخفيت عليك .  الرأي رأيك يا عزيزي-
لكنني قررت أن ذلك ما يريد . باالستقالة منذ زاد نباح هشام الساجي عن حده

 أن يشمتوا بي -  ال أخفي عليك -واليوم أيضاً أخشى . من دفعوه إلى النباح
  .لت، وأن يضرني ذلك في االنتخابات التي تعتزمون، أو فيما بعدهاإذا استق
  . اتركه لي.  ال تشغل بالك بهذا-
ولكن من تكلفون بعدي؟ من الكتلة؟ الحكومة التي . الرأي رأيك:  قلت-

  .تجري االنتخابات دائماً مهمة، ولو كانت مؤقتة
  . لذلك سوف تكون برئاسة واحد منا-
. أشكرك يا عزيزي. آه منك يا عزيزي. شيء أنتم إذن دبرتم كل -

  .لوالك ما كان يستطيع الشيخ زين أن يحرك ساكناً
أنت صديق مجرب، ونحن بحاجة .  هذا تواضع معهود منك يا سيدي-

اآلن عليك أن تتحرك، ليس في دمشق . إليك في هذا المكتب، وخارجه
قالة إلى وال بأس من أن تلمح في تصريحاتك القادمة حول االست. وحدها

حتى قضية العرش، أنت حر . االنتخابات والمرحلة الجديدة والمعاهدة أيضاً
  .في أن تثيرها، خاصة أن الحزب الملكي يصغي إليك، كما أعلم

   هل نستطيع أن نجدد الشاي اآلن؟-
سأل الشيخ زين ضاحكاً، ونادى الحاجب، إال أن فرنان نهض معتذراً، 

  :ومد يده مصافحاً، وهو يقول
  . لك علي يا صديقي أالّ أدخل هذا المكتب حتى تعود إليه رئيساً من جديد-

  :وفي فرجة الباب توقف ضاحكاً، وقال
  . أو ملكاً-

  .وكان الحاجب يلتحم بالجدار
*     *     *  

 ١١ م–التيجان 
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لم يبرح الشيخ زين مكتبه حتى الثامنة مساء، وقد أحس أنه أنجز كل 
الخبر أشيع، والصحفيون توافدوا، ما ينبغي إنجازه، فاالستقالة أرسلت، و

والهاتف لم ينقطع، واالستقالة قبلت منذ قليل، مشفوعة بما يؤكد االنتخابات، 
وألنه . والصحف الصباحية ستصدر مؤكدة بقرار المفوض ما قاله هو

قضى مثل هذا النهار الحافل، قرر أن يأوي إلى البيت، وينقطع عن المدينة 
  .هذه الليلة

. ي تكبره ببضع سنين، على عجل، ومضى إلى غرفتهحيا زوجته الت
بدل ثيابه على عجل، ووقف أمام السرير الخشبي العريض الخفيض الذي 

أحس باالنقباض، فالم امرأته التي لم تأو إلى هذا السرير . اختار منذ تزوج
دار حول السرير ينكر . منذ حملها األخير، قبل نشوب الثورات في سورية

والده والرئاسة والقضاء واإلفتاء وسورية كلها، أن يكونوا قد على امرأته وأ
. انسلّت كفه من على صدره إلى بطنه عجلى، ثم تريثت. سرقوا منه عافيته

هرعت كفه إلى بطنه تطمئنه، فما به ليس . التفت عن السرير يلعن الشيطان
ازور عن أصداء تمازحه ناصحة، . الخصاء، وهو لم يشك من مرض في يوم

خرج من الغرفة آمراً . ي تلغو بسمنته وانتفاخ وجهه، منذ تسنّم الرئاسةوه
افتقد ابنه وكنّته التي ال تفتأ تعلن متباهية أنها سوف تلد قبل أن . بالعشاء

تناول العشاء على . أمها وحماتهار مما كانت تحسب لها ينقضي الشتاء، أبك
علت ضحكة امرأته . عجل، ثم آب إلى غرفته، فإذا بضحك ابنه وكنّته يعلو

اهمه وهو يستلقي على ندم على الزجر، ود. أيضاً، فزجر الجميع صوته
زفر كما يفعل كلما . كبر وأقسى على غفلته عن بيته من سنينالسرير ندم أ

لن يتابع . ه أبوهأفكر في ذلك، وسلّم بأنه لم يستطع أن ينشئ أوالده كما أنش
واحد يغرقه . فضالً عن سبيله السياسيأحد منهم كما بات جلياً سبيله الديني، 

السوق قبل أن يتزوج، ثم يغرقه الزواج، واآلخر يرجو أن يصبح ضابطاً، 
والثالث يحلم بالمعهد الطبي، وليس بين األوالد الثالثة من يحلم بالعمامة 
والجبة، وال بالمعهد الشرعي أو القضاء أو معهد الحقوق على األقل، وال بما 

وطة، مما ورث من أبيه، ولم يفرط فيه، كما فعل إخوته سيورثهم في الغ
  .وأخواته جميعاً
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تعوذ من الشيطان . تململ رأسه على الوسادة، قبل أن ينتفض مذعوراً
غادر . وأشاح عن الخوف المفاجئ من أن يكون فقد الرئاسة إلى األبد

اً السرير عجالن وراح يذرع الغرفة، مقدماً االنتخابات على الرئاسة، ومد اري
توقف أمام النافذة . الشك في أن فرنسا وحدها غير كافية، وإن تكن قادرة

أقّل اضطراباً، وأعلن بمرارة أنه قد يكون بالغ خالل الرئاسة التي انقضت 
في مد يده إلى فرنسا، ولكن من منهم ال يفعل؟ المعارض شأنه شأن المؤيد، 

ذن أن يفوز في فعليه إ. سوى أن بعضهم أقّل جرأة أو أضعف حيلة
عليه أن يفوز بجدارة، حتى تنجز الرئاسة القادمة . االنتخابات فوزاً حاسماً

ما عجزت عنه الرئاسة األولى، وتبرم المعاهدة، ثم يكون االستقالل، وتلك 
هي الوطنية التي يرى، دون أن يلزم بها أحداً، فلماذا تقاتل الكتلة، حتى 

  تفرض عليه وعلى غيره، ما ترى؟
. صوت شجي يرسل في أرجاء الغرفة من الختم النقشبنديتسلل 

أطرق مقراً ألبيه بالعرفان، فعلى يد ذلك الذي أفتى لجمال باشا بتعليق 
ومن قبل كان يتعلم بصمت، وهو . الرقاب في المرجة والبرج، تعلم كثيراً

ثم تعلم بصمت، حين الزم أباه في عزلته، إثر رحيل . يالزم أباه في استنبول
سبق أباه . أما حين قدم الفرنسيون فقد أخذ يتعلم ويمارس في آن. تراكاأل

وما عاد يجدي الدعاء . إلى اليقين من أن وحدة المسلمين ذهبت بال رجعة
اللهم انصر : كان يرثي للمصلين المهللين. للخليفة غير المسمى فوق المنابر

سم سم، : مامخليفة هذا العصر، وهو يهلل مثلهم، ويصيح مثل من يصيح باإل
وكان المرحوم الذي ملك ابن له في بغداد، وتأمر آخر في عمان، قد بويع 

قبل ذلك كان الشيخ زين قد فارق !! بالخالفة، وصدق أنه أمير المؤمنين
اللهم انصر أخانا مصطفى كمال باشا، : الذين يضرعون عقب كل صالة

يردع المصلّين الذين ولم يلبث أن تجرأ على أن . واعطه من النصر ما يشا
  :ينتظرون نزوله عن المنبر، لينغموا أصواتهم، كباراً وصغاراً

  اهللا ينصر مصطفى كمـالي     
  

  سوريا كبيرة وراعيها كمالي     
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. الثوار ضد فرنسا يسفحون دماءهم هباء: ثم سبق الجميع إلى الجهر
لس، وفيما ظل الوالد يخلد إلى بيته، كان الشيخ زين حاضراً في سائر المجا

منجزاً . يتعلم الفرنسية، يتقدم إلى سدة القضاء، ثم يتقدم إلى سدة الرئاسة
بل إنه في رئاسته . الكثير له وألبيه وألوالده ولسورية، في عشر سنين أو أقل
وليس صحيحاً ما . القصيرة حقق لسورية ما لم تكن لتحققه في عشرين عاماً

ية ليست اليوم حقاً، بعد رئاسة كرره المسيو فرنان هذا الصباح، ما دامت سور
  .الشيخ زين، ما كانت بعد هزيمة الثوار

ومن خالل قطرات المطر التي تنقر النافذة، تراءى له المكتب 
الرئاسي، الرينو، المرافق، السائق العجوز، المرجة التي انتهى فرشها 
باإلسفلت منذ أيام، البرلمان الذي شيده، الجامع األموي الذي رممه، 

فيتاير، المعهد الطبي، سوق الهال، الطاووسية التي جعل األوقاف تبني االم
ومن النافذة رأى أمطاراً تهمي . عمارتها وجامعها، لتغدو اليوم خلية نحل

السرايات من إدلب إلى القامشلي، الجسور من الفرات إلى : على سورية
لتي بانياس، بيوت الموظفين في درعا، المشاريع التي أنجزت، أو تلك ا

كل ذلك ينبغي أن يسجل بماء . ابتدأت، ولن يقدر سواه على أن يتابعها
الذهب، فاالنتخابات قادمة، والرئاسة تنتظر سورياً، وما كان ينبغي أن تذهب 

الرئاسة تنتظر الشيخ زين، ولو أنه يستشرف . إلى غير سوري، ولو مؤقتاً
. م من الدعم الفرنسيمعركة حامية، لن يكون النجاح فيها يسيراً، على الرغ

الخصوم اليوم باتوا أقوى منهم في انتخابات الجمعية التأسيسية، على الرغم 
لقد أخفق في أن . من أنه كان الرئيس، وعلى الرغم من الشقاق الذي بينهم

ومهما تناحروا، فإنهم . يستميل إليه أحداً منهم بعد إحسان بك األكاشي
هللا بالمرض واالحتضار الطويل في حتى ذلك الذي يعاقبه ا. يتحدون ضده

لكأن أحداً . حلب، أو ذانك اللذان سوف يموتان في القاهرة ووادي السرحان
أو لكأن االستقالل لن يكون إال على يد . لم يمد يده إلى فرنسا إال الشيخ زين

ولسوف يفضحهم، كما لم . غير أن الشيخ زين أدرى بهم. واحد من أوالء
وابنه الالهي بالتجارة وبعروسه . ولوا عليهم جديديفضحهم من قبل، لو تطا
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كشّر عن نابك كل : يا أبي: كان على حق منذ البداية، حين تفاصح ونصح
لكأن . بال زعماء بال خلط. الوطنجي راح، وبال ثوار بال خلط. الناس بتهابك

الولد أدرى من أبيه، أو يتشبه بأبيه األدرى من أبيه، ويخبر غيرة أوالء 
وجشعهم وجهلهم في السياسة أو في االقتصاد أو في الدين، أو في الخصوم 

. أي أمر، لذلك لن يدعهم الشيخ زين يأكلون ويمسحون زفر أصابعهم بلحيته
واالستقالل، إن لم يكن . يكفيه ما كان أخيراً من هشام الساجي وألف ياء

لكنه الشيخ زين يدرك أن فرنسا لن تخلّد في سورية، . على يده، فلن يكون
وحده من يدرك أن ما يبدو عسيراً أو مستحيالً اليوم، سيكون ممكناً ويسيراً 

ولسوف يشهد الشيخ زين سورية على ذلك، كما يشهد قطرات . في الغد
المطر التي ال تفتأ تنقر، وتتخلّق، ترسم أباه ورهط أبيه، ممن كان يؤمل 

: والمطر.  يموتوامنهم أن يرثوا الشام بعد األتراك، إال أنهم اختاروا أن
قطرة تسلم الروح، قطرة تتأخر حتى يقضي والد الشيخ زين، قطرات 
توشوش أن جيالً جديداً حقاً قد خرج، فيه ابن العشرين كما فيه ابن 

إال أن الشيخ زين . األربعين، وأن جيل والد الشيخ زين قد ولّى مع األتراك
. لجيل وال من ذاك ليس من هذا ا- يؤكد المطر الذي عاد ينهمر - وحده 

هو وحده من بين الجميع الشيخ المتعمم، يصل الحاضر بالماضي، يصل 
الشيخ زين رجل دين ودنيا، شريعة وسياسة، رجل . الطالعين بما دال

المستقبل أيضاً، وليس شيخاً يتفجع على ما انقضى، ليس متفرنجاً أعمت 
لذلك ينبغي .  رئيساًالدنيا بصيرته، لذلك ينبغي أن تدين له سورية، ملكاً أو

أن يفوز في االنتخابات فوزاً كاسحاً، كما ينبغي لهذا المطر الدافق أن يظل 
يعزف له حتى يحمل ساقه العرجاء بحرص، ويتمدد هنياً على السرير، ثم 
يهدأ المطر رويداً، يداعب الجفنين الناعسين، ينقر زجاج النافذة مهدهداً، كي 

بل إنه . لذي استجاب إلى حين، عاد ينهمرإال أن المطر ا. يغفو الناعس
ضاعف انهماره، غير عابئ بمن استوى في سريره، وهو يخشى أن يقع 

  .بيت طيني متهالك في سوق الهال على عجوز سوداء، ال غير
*     *     *  
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تبرجت حلب في الثامن من آذار المنصرم لتحتفل بذكرى التاج 

ولعل رشاد بك ما كان . جويبري، ما فعلتولعلها لوال رشاد بك ال. المقوض
لينتزع االحتفال من الشام، لوال أن ناصره ابن حكره، وابن البزار، وابن 

  .الفطيم، والشيخ زين نفسه
تلك كانت أيضاً فرصة رشاد بك العاجلة لالحتفال بعودة أخيه ماجد بك 

من ومثل رشاد بك، كان كثيرون من مؤيديه ينشدون . من منفاه في العراق
لذلك تكاثر . االحتفال أن يعزز مواقعهم إزاء الزعماء اآلخرين والفرنسيين

منهم الخطباء، وأشبعوا الناس ندباً، شأن سواهم من الخطباء، في هذا الحفل 
أو في حفل كل عام، حتى جاء دور ماجد بك الجويبري الذي غزل قليالً حول 

مشروخ، قبل أن يهرول الصهيونية واليهود، ثم صاح بصوت : كلمتين اثنتين
  :مبتعداً عن المنبر

عليكم .  ال يحمينا من هذا العدو ومن كل عدو إال عرش وتاج وملك-
  .بذلك يا أبناء سورية

*     *     *  
 قد شارف الستين، وال يزال عازباً، - أوسط أخوته - كان ماجد بك 

نة، ما ومنذ التحق بالمدرسة الحربية في األستا. كشقيقه وعمتيه، وشقيقته
  .عادت حلب بالنسبة إليه سوى محطة

ثم . من تلك المدرسة انطلق مجده، فحارب ضد الروس في األناضول
حارب ضد البلشفيك شمالي القفقاس، وهزمهم، كما حارب على الجبهة 
الرومانية، وفي الدردنيل، ومرعش، وحين انتهت الحرب، وهزم األتراك، 

  .كان برتبة أميراالي
ورية ملك وعرش وتاج، كان ماجد بك قد التحق بالجيش قبل أن يغدو لس

لكن الفرنسيين أسرعوا، . قائداً للواء الرابع، ثم قائداً للفرقة النظامية األولى
وأحالوه على التقاعد، ثم أبعدوه إلى عمان، فنظم لألمير الحجازي الشرطة الوليدة 

  .شامفي اإلمارة، وتعلق به، كما تعلق من قبل بشقيقه في بالط ال
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إثر سقوط العرش السوري، أقام ماجد بك في حلب حزيناً وصامتاً 
ثم نقض صمته وتفجر حزنه، وهو يتطاول على الفرنسيين، ويتحدى . أسابيع

ولما عاد بعد سنتين، كانت . نصائح رشاد بك أو ردعه، حتى أبعد إلى عمان
ق، حاول في وإذْ أخف. الثورات قد بدأت تندلع، فحاول أن يقود الثوار إلى حلب

وإذْ أخفق، عاد إلى حلب حزيناً وصامتاً، لكن الفرنسيين أسرعوا . السويداء
إلى إبعاده، وكرمى لرشاد بك خيروه، فاختار الملك الحجازي السوري 

  .المخلوع الذي كان قد صار ملكاً على بغداد، منذ سنوات
*     *     *  

 كثيرون في تناقلت الصحف الخطاب القصير لماجد بك، وأقبل عليه
وكان لديه دوماً ما يقوله، ولكن فقط في الصهيونية أو اليهود أو . بيت شقيقه

 -  مثالً - كانوا يسألونه . العرش العراقي العتيد أو العرش السوري المفقود
عن البلشفيك الذين يظهرون في حلب، على الرغم من أنه هزمهم في 

فإن استجاب إليه . لعرشا: القفقاس، فيسألهم عن يهود حلب، ويرسل صيحته
أحدهم، صادقاً أو متخابثاً، وسأل عن يهود العراق، تقلصت وجنتاه وانفردتا، 

في دهوك اشتروا أخصب األراضي، في الديوانية، في الناصرية : وهو يفيض
وفي بغداد اشتروا أيضاً في الكرادة الشرقية، في األعظمية، . والعمارة

 بجملتها هواردات: قل. جار العراقنصف ت: قل. ونصف تجار بغداد منهم
  .العرش: ثم يرسل صيحته. وعقوده تكاد تكون في أيديهم

كان صمته انتظاراً لسؤال جديد، أياً يكن، ال انتهاء، كما كان رواده 
يحسبون، فإذا طال الصمت، أو تهامسوا، أو أفلح أحدهم في أن يجري 

  :بالحديث مجرى آخر، فاجأهم غضبه
كم عرض . ن؟ الصهيونية تفكر بالعراق قبل فلسطين أنتم ماذا تعرفو-

هرتزل على السلطان قبل أن تخلقوا، لقاء أن تكون العراق لليهود؟ قبل أن 
 Mesopotamia. تخلقوا حاولت الصهيونية أن تقيم المستعمرات في العراق
ولما يئست من . هي األرض التي رأتها صالحة لمستعمراتها، مثل فلسطين

فلسطين وكدها، ما عاد لها هم إال أن تلعب على اليهود فيه العراق، وصارت 
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أنتم ما رأيتم صناديق التبرع في كل .  فلسطينلىحتى تجرهم من رقابهم إ
ما سمعتم بصندوق راحيل أمنا، أو ربي شمعون، أو علم داؤود . كنيس

  .العرش: ويرسل صيحته... وأورشليم، وال رأيتم الجرائد، والكتب و
*     *     *  

كان رشاد بك يحضر بعض مجالس أخيه في األيام األولى، وقد شغله، 
كما أخذ يشغل كثيرين من رواد تلك المجالس، أن ماجد بك لم يذكر حرفاً عما 

لكن رشاد بك انصرف . يفعل العرش في بغداد، ما دام خطر الصهيونية كذلك
، وابن حكره، عن أخيه إلى االتصاالت التي أخذت تتواتر بينه وبين ابن الفطيم

ولم يشأ أن يشرك أخاه . ومسلّم دحة، والمندوب أحياناً، سعياً لتأسيس حزب ملكي
بل إنه بات يأسى له، كلما عاد من سفر إلى الشام أو حمص أو حماة . في سعيه

ولعل ذلك ما .  العرشلىأو بيروت، ليجده ما زال يلغو بالصهيونية، ويدعو إ
خاصة من كان منهم غير آبه بدعوى ب جرأة، جعل الرواد الذين تناقصوا أكبر

  العرش، أو يزجي الوقت، فراحوا يسألون عما يفعل الملك في بغداد إذن؟
  :في المرة األولى أجاب ماجد بك بروية

.  ماذا تريدونه أن يفعل؟ اليهود مثل غيرهم، من رعيته، عراقيون-
أحضروهم . كماليهود هنا، أوالد حلب أم ال؟ ال أدري لماذا ال يحضرون مع

  .الملك لديه ما هو أهم. حتى يسمعوا كالمي
  .وأرسل صيحته

  :في المرة الثانية ضاعف شاب آخر جرأته، وقال
اليهود أنفسهم ماذا . ننتظره حتى يفرغ مما لديه.  الملك عذرناه-

يفعلون، ما داموا من الرعية، مثلهم مثل غيرهم من العراقيين؟ بل العراقيون 
  يهود، ماذا يفعلون؟ ينتظرون الملك أيضاً؟أنفسهم من غير ال

  :عندئٍذ انتفض ماجد بك غاضباً، وهدر صوته رغم الشروخ
 أنت تسخر يا ولد؟ أنت تتفرج على الفرنسيين هنا، أما الملك فال -
يوم وصلت إلى بغداد . العراقيون ال يتفرجون، ال يهود وال غير يهود. يتفرج
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خها الخالد يغزو العقول غزواً، من الذي كان كتاب النهضة اإلسرائيلية وتاري
منعه ومنع كل الكتب الصهيونية التي تسمم العقول واألبدان؟ أنت أم الملك؟ 

 ؟بيت المقدس عربية: ويوم جاء السير ألفريد إلى بغداد، من الذي خرج يهتف
أنت أم طالب بغداد الذين في عمرك؟ من حمل الالفتات ضد بلفور 

  رطة وخيلها على جسر الخر بالحجارة والقناني؟والصهيونية، ورمى الش
  :اً وتلفت حوله وهو يصرخدوقف الشاب مرب

الملك نزل في بيته .  ولكن السير ألفريد صهيوني، وهو صديق الملك-
  .هكذا قرأت. مرة

 مطلقاً همهمة الحاضرين، فغارت عينا ماجد بك، وبالكاد  الشابوجلس
  :سمع صوته

باألمس يا بني، في عز . نت ما زلت صغيراً هذه سياسة يا بني، وأ-
آب اللهاب، وآب بغداد غيره في حلب، خرجت المظاهرات من جامع الحيدر 

هكذا : ال تقل. خانة ومن غيره، كرمى ألهلنا في القدس وللبراق الشريف
. الشرطة أيضاً قمعت المظاهرات: أنت ال تعرف، أنا أخبرك يا بني. قرأت

لقوا دكاكينهم وأبواب بيوتهم، وصارت الشرطة حتى اليهود خافوا، وأغ
ولكن ال تنس أيضاً أن يهود خانقين والمسيب جمعوا تبرعات ألهلنا . تحرسهم

كيف تفسر حضرتك هذا؟ . في فلسطين، بعد ما أصابهم في يوم البراق
باألمس، في ذكرى وعد بلفور للصهاينة صدرت صحف بغداد سوداء، والملك 

هدون، والصهيونية شاهدة، وأنتم هنا غافون على ذراع شاهد، واالنكليز شا
وهذه سياسة كما قلت . العراق كله سهران. الملك سهران يا بني. فرنسا الناعم

  صعبة علي وأنا الذي عشت وشفت حتى شبت، فكيف عليك؟. لك
وأرسل صيحته، لكن شروخ صوته كانت غالبة هذه المرة، وظلت كذلك، 

 حتى ُأعلن تأسيس الحزب -الرواد صاروا معدودين خاصة أن وب -أقل أو أكثر 
وعاد . وكان الشيخ زين قد استقال واالنتخابات القادمة بدأت تشغل الناس. الملكي

  .كثيرون يتوافدون إلى بيت رشاد بك، لكنهم باتوا في شغل عن ماجد بك
*     *     *  
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على عجل تداعى مسلّم دحة وسري أفندي أبو الخير، ومن حمص 
  . ابن الفطيم، ومن حماة ابن حكرة، ومن حلب رشاد بك بك الجويبريحضر

كان شملهم قد التأم في الردهة الصغيرة الخلفية لألوريان باالس، حيث 
نزل القادمون من خارج الشام، حين انضم إليهم عمر التكلي، دون أن يدعوه 

إال . يتهأحد منهم، أو تصرفه نظراتهم المتململة وصمتهم الطويل بعد ردهم تح
أن عمراً الذي علم بوصول ابن الفطيم وابن حكره أمس، قدر وصول رشاد 

وألن مسلّم وسري اختفيا عنه منذ العصر، وألنهما شاوراه أمس في . بك اليوم
إعالن الحزب الملكي سريعاً، قبل أن تبدأ معركة االنتخابات، فقد توجه إلى 

ه حدسه، فالساعة الحاسمة وقبل أن يلقي السالم تأكد ل. األوريان باالس
  .تقترب، ولن يبعده أحد عنها

  :قطع مسلّم دحة الصمت أخيراً، وهو يشيح عن عمر قائالً
واآلن ما بقيت . تداولنا في كل شيء.  اجتمعنا من قبل بما فيه الكفاية-

  .علينا إال الخطوة األخيرة، قبل أن يفوت الوقت
  :تنحنح سري أفندي، وبسمل، ثم قال

  .هذا هو الوقت المناسب.  انتظارنا ما ضاع-
ناً، لما وجد الرؤوس جميعاً تهتزعمر رأسه مؤم وقال ابن حكرة. هز:  

والكتلة . حزب من أول يوم وحد اهللا فيه قلوبنا:  نحن كما قلت لكم-
  .لدينا مكاتبنا وجرائدنا في بيوت اهللا: قلت لكم. قدوة غير حسنة

  :اطعاًوحد عمر اهللا بصوت جهير، وقال مق
الجريدة . وأخشى أن تختلط األوراق.  الكتلة أيضاً تلجأ إلى بيوت اهللا-

  .مفيدة ومناسبة
  :خاطبه رشاد بك الجويبري بجفاء

  . عندما تحتاج للجرائد، ليس أكثر من الذين يتسابقون إليك-
  :تساءل ابن الفطيم

   اتفقنا على هذه إذن؟-
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  :هزوا رؤوسهم وهمهموا، فتابع
أن نبدأ من صالة العشاء غداً، تليها صالة الجمعة بعد  لذلك أقترح -

  .هذا هو الوقت المناسب فعالً. غد
  :تساءل عمر

 ما رأيكم أن ندعو الشيخ زين ليؤم بالمصلين في األموي، وبعد -
  .الصالة نبدأ

  :قال رشاد بك مستخفاً
  . سيكون هناك-

  :قال سري أفندي
  .ع الناس سيختلف دعوته واجبة، ما دام كالمنا هذه المرة م-

  :قال رشاد بك
قام الحزب الملكي بعد التوكل على اهللا؟ الناس : ؟ ستقول لهم.. بماذا-
أما الشيخ زين فكما أكدت لكم، أكرر، هو لن يمشي معنا إال بقدر ما . يعرفون

  .يستفيد منا
  :قال ابن الفطيم

ا دعون. هو اآلن بحاجة إلينا، ونحن بحاجة إليه.  مفهوم يا رشاد بك-
كنا نؤجل هذه القضية، . الحزب بحاجة إلى رئيس منذ اليوم. نبحث في األهم

  .والتأجيل صار يضرنا
  :قال ابن حكرة

أنت أول من فكر منا . أنت رئيسنا:  أنا باسمكم أقول لرشاد بك-
  .بالحزب، وأكثر من تعب، وأنت أكبر سناً وقدراً، فباركوا له

ون، كبر مبتهجاً، ثم جلس، ثم نهض عمر مباركاً، وفيما لحق به اآلخر
نهض وجلس، ورشاد بك يرد بصوت متهدج، وكفه تشير إلى عمر مهدئة، 

  :لكن عمر اندفع يصيح
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  .االنتخابات سنكتسحها وحدنا بإذن اهللا.  سوف نكتسح الجميع بإذن اهللا-
  :قال سري وهو يحدق في عمر

ها بدون األحزاب لها مصاريف. بقي أن نفكر بالمصاريف.  بعون اهللا-
انتخابات، فكيف بها؟ حتى إذا استعنّا بجريدة مثالً، كما قال رشاك بك، علينا 

  .أن ندفع
  :قال مسلّم دحة

  . المصروف األكبر عادة يكون في العاصمة-
  :قال ابن حكرة

  . أنا أتكفل بحماة وحدي-
  :وتبعه ابن الفطيم

  . وأنا أتكفل بحمص وحدي-
  : قال رشاد بك

وهو يتكفل . ان وما وراءها، وعلي باألمير مدحل وأنا أتكفل بحور-
  .بالجوالن

  :قال سري، بعد أن تبادل النظر مع مسلّم
 ولماذا يتكفل كل واحد بمحافظة؟ حزبنا سيكبر، وسيكون في حماة -

كل واحد يقف معنا عليه أن يساهم بقدر ما . وحمص وغيرها كثيرون معنا
  .اصمة أكبريجود به خاطره، ولكن يبقى المصروف في الع

لن . كل واحد يساهم بما يجود به خاطره.  ال تهتم يا سري أفندي-
أنا جاهز في أي . نتركك أنت واألستاذ مسلّم وحدكما تتحمالن المصاريف هنا

واحتياطاً يترك كل واحد منا . مال اهللا ننفقه في سبيل اهللا. وقت لكل ما يلزم
  قنا؟اتف. معك أو مع األستاذ مسلّم ما يساعد كسلفة

قال رشاد بك مقاطعاً سري الذي انفردت أساريره، فيما عاد عمر يكبر، 
  :فزجرته كف رشاد بك الذي تابع
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نزور الزعماء .  غداً نزور معاً المندوبية، والكتلة، والشيخ زين طبعاً-
  .نزور أيضاً بعض الجرائد. جميعاً، ونعلمهم رسمياً بما هدانا اهللا إليه

  :ه نحو رشاد بكقال عمر وهو يدفع بصدر
ما رأيكم أن . هو في أوتيل أمية.  األمير مدحل يا رشاد بك هنا-

نزوره أو ندعوه إلينا؟ ما رأيكم أن يكون معنا غداً؟ األمير مدحل موافق على 
  .أنا حدثته من قبل. كل شيء

  :قال رشاد بك ساخراً
   وماذا يفعل في أوتيل أمية؟ أليس األوريان باالس أشرف له؟-

  :ن حكرةقال اب
  أليس كذلك يا عمر؟.  هناك يتبختر بين الغواني على راحته-

  :د بك بلهجة آمرةاشقال ر
وقوفه معنا ضروري، وهو حتماً من الفائزين .  ادعه يا عمر صباح الغد-

 لنزور المندوبية  معي واحد منكمفي البرلمان القادم، أما بالنسبة ليوم غد، فيأتي
حضروا .  والبقية أمامكم شغل ال يكفيه النهار.م وأناوالكتلة والشيخ واحد من الشا

  .لموعدنا في األموي بعد العشاء، ولموعد الجمعة خاصة
  :قال سري أفندي

  . األستاذ مسلّم يرافقك يا رشاد بك-
  : قال رشاد بك

كم تمنينا لو أن االنتخابات درجة واحدة حتى .  بقيت االنتخابات نفسها-
كتلة؟ غداً أبحث في هذا مع كل الذين أزورهم، ونرفع نحن أم ال: نرى من األقوى

  .يحتمل أن أسافر إلى بيروت حتى أقابل المفوض من أجل ذلك. طلباً رسمياً
  :قال مسلّم دحة

االنتخابات على درجة واحدة :  ولكن سبق أن قلنا أيضاً يا رشاد بك-
من . يقنحن ما زلنا في أول الطر. ال تخلو من الخطر علينا أو على بعضنا
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. يطالب من الكتلة بهذا إنما يفعل غالباً من أجل أن يكتسب شعبية بين الناس
  .وأنتم وافقتموني على هذا الرأي

  :قال ابن الفطيم وابن حكرة معاً
  . أنا ال تفرق معي-

  :ثم فصل ابن حكرة
 انتخابات مباشرة، أو عن طريق المندوبين، درجة أو درجتين، ال -

  . يناسبكم ونحن موافقونانظروا أنتم ما. فرق
  :قال رشاد بك محتداً

ونحن يهمنا ما يفضله الناس، قبل ما .  الدرجة الواحدة أفضل للناس-
هكذا . ال تنسوا ذلك أبداً. يهمنا ما يناسب الناس قبل ما يناسبنا. يفضله واحدنا

تحاول الكتلة أن تفعل، وهي ليست أشطر منا وال أحرص على الناس، وقبل 
  .ه، ليست أقوىهذا وبعد

  :قال سري أفندي
.  الكتلة لم ترفع طلباً رسمياً بذلك، وليس كل زعمائها من هذا الرأي-

طلب؟ إذا كان الخوف من أن للماذا ال ندعو كما يدعو بعضهم، ونؤجل ا
  .لن يتفقوا على هذا الرأي حتى يشاء اهللا. يسبقونا، فاطمئنوا
  :قال عمر

  اتفقنا؟.  كالم معقول-
يه في الحاضرين الذين تعلقت عيونهم برشاد بك، وهو يقف وأدار عين

  :قائالً
العشاء . أنا سأخرج بعد قليل. معنا وقت.  نعود إلى الكالم على مهل-

  .ال تتأخر عني صباحاً يا أستاذ مسلّم. ينتظرني مع بعض األصحاب
*     *     *  

 تفرق الشمل قبل أن يغادر رشاد بك األوتيل، لكأنما كان كل من
 الذي أسرع  أسعدهم عمر كانوربما. اآلخرين حريصاً على أن يسهر بعيداً
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أما سري ومسلّم فقد تهامسا أمام األوتيل قليالً، . متشامخاً إلى األمير مدحل
متحسرين على انتزاع حلب لرئاسة الحزب الملكي، معترفين على مضض 

ة إلى الشام بضعفهما أمام رشاد بك الجويبري، وآملين في أن تعود الرئاس
عاجالً أم آجالً، فما هو أهم اآلن أن مصاريف الحزب وترشيحهما للنيابة قد 

وأن قدر عمر التكلي قد جاء به ليشهد وليدفع مثل أي . دبرا على أحسن وجه
  .من زعماء الحزب، ولو لم يكن زعيماً، وال مرشحاً للنيابة
 منهم حريصاً على وفيما عدا رشاد بك واألستاذ مسلّم، ربما لم يكن أي

أن يلتقي اآلخر في النهار التالي، إذْ بدوا مكتفين بما أنجزوا في لقائهم، وليس 
  .ألحد ما يقوم به بعد ذلك من أجل الحزب

منها . في الصباح صدرت بعض الصحف معلنة تأسيس الحزب الملكي
ما أرفق اإلعالن بصورة زعيم حلب رشاد بك الجويبري، ومنها ما أغفل اسم 

وقد أشارت جميعاً إلى موعد الحزب مع المؤمنين في .  من زعماء الحزبأي
  .األموي، عشية الخميس، وظهيرة الجمعة

أم الشيخ زين المصلين في الموعد األول، ثم أفسح لرشاد بك كي 
  .يحدثهم عن التاج السوري المفقود، وذكّر الناس بملكهم الذي ينتظر في بغداد

بيعة في العنق ال ينزعها : ، ثم صاح بالمصلّيننهض شيخ مسن وكبر ثالثاً
هلل المصلون، وكبروا، قبل أن يقف شاب حسن الهيئة . إال الغاسل واللحد

هلل بعض . ال جمهورية في اإلسالم. الجمهورية بدعة في اإلسالم: ويصيح
المصلين، وكبر الشاب، ثم ساعد الشيخ في الجلوس، وإذ بابن الفطيم ينهض 

ين إلى أن يرفعوا منذ اليوم صور ملكهم األوحد المفدى الذي يظلّل داعياً المصل
ثم سألهم عن عرش المسلمين الذي كان . عرشه بغداد اليوم، والشام وبغداد غداً

يمتد من مشرق األرض إلى مغربها، وجلس، فيما دوى التهليل والتكبير، 
  :أذنهوعرضت ابتسامة رشاد بك الذي كان يالصق الشيخ زين، وهمس في 

  . غداً ترى يا سيدي-
هز الشيخ زين رأسه هزة خفيفة، وهو يؤكد لنفسه ما أضمرت، حين دعاه 

فعلى الرغم من انتظاره ألن يؤم صالة الجمعة في األموي . رشاد بك في الصباح
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منذ استقال، فقد قرر أالّ يحضر غداً، ما دام رشاد بك وحزبه سيجعلونها صالة 
الدعوة إلى الحزب الملكي منذ البداية، فهو لن يذهب ولئن كان قد الطف . ملكية

وكان يتعجل أن يفرغ المتحدثون . معها اآلن بعيداً، أو أبعد مما ينبغي لمثله
. المتكاثرون، كيال يتأخر عمن واعد من رجال اإلضرابات العمالية في منزله

. ة القادمةفالشيخ زين لن ينسى هؤالء أيضاً، وهو يتهيأ لجولة االنتخابات والرئاس
كما لن يدع رشاد بك وحزبه يستميلون منهم . ولسوف يعزل الكتلة عنهم ما وسع

وتلك كانت واحدة من العبر الكثيرة التي انتهى إليها في األيام . أحداً، إن أمكنه
 بعد أن -القليلة الفائتة، إثر االستقالة، وهو يفكر في الرئاسة المنصرمة، ويعدد 

  . ما كان عليها أيضاً- قدر ما كان لها جيداً
كان يقاطع المتكلمين األخيرين عدد من الشباب وسط الجامع داعين إلى 

ولم يبد على رشاد . الخروج في موكب يجعل الشام ال تنام حتى صالة الفجر
  :بك أنه آبه بهم، فمال إليه الشيخ زين، وهمس في أذنه

  . اعطهم األمر-
الخلف، ثم التفت إلى الشيخ زين، التفت رشاد بك، وعيناه تلتمعان، إلى 

ونهض متردداً، فلحقت به الصفوف الجالسة كلها، واستدارت الوجوه عن 
  :المنبر نحو الباب، وتدفق المصلون، والشيخ زين يدفع برشاد بك

  . هيا تقدمهم أنت وجماعتك-
  :صاح رشاد بك

  من منا يتقدم عليك؟.  خلفك يا سيدي-
  :قال الشيخ زين

  .هيا. سأتأخر عنكم.  إلى البيت كما حكيت لك علي أن أعود-
وربما كان . ولبث مكانه يشيح عن المتدافعين، ويصم عن األهازيج

يلهج بالدعاء كي تستعر الفوضى، وتفرق البنادق المظاهرة األولى للحزب 
الملكي، وبخاصة ألنه يدعو إلى تاج يوحد الشام وبغداد، والبد أنه يؤثر 

  . لم يسمع بدعوة فرنسية إلى نجدي ما يحمل تاج الشاماالنكليز، لكأن أحداً
*     *     *  
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منذ األيام األولى أيقن عمر التكلي أن اآلخرين لن يفسحوا له في قيادة 

وربما كان سيرضى بذلك لو أنه كان مقيماً . الحزب، وأنه لن يكون إال تابعاً
ان سيرضى لو أن زعامة وربما ك. بحلب، أو لو أن رشاد بك مقيم في الشام

الحزب في الشام لغير األستاذ مسلّم وسري أفندي، فهما ال يفضالنه في كثير، 
بل إنهما، كما زاد يقينه يوماً بعد يوم، . على الرغم من االنتخابات الماضية والنيابة

ولوال أنه يتصدق عليهما من أرباح التعهدات والتهريب، . ال يفضالنه في شيء
  .ين على أن ينفقا على الحزب العتيد، وال على النيابة القادمةلما كانا قادر

قد يكون ذلك ما جعله يسعى بحرارة أكبر مما كان لسعيه في 
ومثلما أفردوه منذ . األسبوعين األخيرين، إلى مؤتمر الزراع في الشام

فتواترت . تصدروا المظاهرات األولى للحزب الملكي، أراد عمر أن يفردهم
وأسعده . كين الذي يعرف أو ال يعرف، من الكتلة، ومن سواهازياراته للمال

أن الشيخ زين بنفسه أكد أنه سيحضر الجلسة األولى للمؤتمر، بعد أن سأله 
  :عن األستاذ مسلّم وسري أفندي، فقال عمر مستخفاً

  .الهون في النيابة.  الهون في الحزب-
  :ضحك الشيخ زين وقال

   وانت يا بني؟-
  :قال عمر بحماسة

  .يفيد سورية أكثر.  مؤتمر الزراع اآلن أهم يا سيدي-
  :قهقه الشيخ زين، وربت على كتفه

أعمال الخير كلها تكمل بعضها، ولكن نبه أصحابك .  بارك اهللا سعيك-
  . إلى أن نداءهم لملك بغداد قد يغضب الفرنسيين- ليس على لساني -

ما كان في لم يكن عمر يحسب أن المؤتمر سوف يكون تكراراً ل
وكلما كان الموعد الذي . حوران، على الرغم من أن الحاضرين كانوا أكثر

تقرر أخيراً في منتصف الشهر، كما اقترح األمير مدحل، يقترب، كان توهان 
 ١٢ م–التيجان 
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فاللعبة لعبته، المزحة مزحته، إال أنها . عمر يكبر بين الفرحة واالنقباض
تعد تذكره إال لماماً، تتحدث في والصحف التي لم . تنقلب جداً أكبر مما يحتمل
كما أن عدداً غير قليل من الزعماء، صاروا يلتقون . قضايا كثيرة، غير أليفة

فيما بينهم، ومع مستشارين وموظفين كثيرين، استعداداً للمؤتمر، وعمر بعيد، 
يلتقط األصداء بشغف، ثم بقرف، ما دام هؤالء أيضاً قد أخذوا يفردونه كما 

  .مسلّم وسري أفنديأفرده األستاذ 
بيد أن الشيخ زين في افتتاح المؤتمر نوه بفضل صاحب الدعوة دون 

وإثر الشيخ نوه الباشا . أن يسميه، بعد أن تجاهله كل من سبقوا إلى الكالم
  .شكيم في حديثه الوجيز بعمر التكلي، فكان أول من سماه

 الهياً عنه مع وبقدر االهتمام الذي أبدى عمر من بعد للمؤتمر، كان أيضاً
فحسبه إشارة الشيخ والباشا شكيم، إذْ أعادا إليه لعبته، وإن كان سواه . نفسه

واألمير مدحل يعقب الباشا، وضحكته تجلجل، وهو يخطب . يشاركه بها اآلن
هذا حريدان أبو الجلّة، ونصبة كانون األول تسبق نصبة : متعالماً ومستبشراً

  .معتم في هذا الشهر، فاغرسوا، قواكم اهللاخير ما عملتم أنكم اجت. عمنول
ولعل ذلك ما . حسب عمر أن عادت إليه المزحة، وإن كانت قد كبرت

جعله يتلهف ويتخوف من إقبال بعض الصحافيين عليه، ومن عزوف آخرين 
منهم عنه، ومن الخطباء الكثيرين في اليوم الثاني، ممن يعرف وممن يجهل، 

إال أنه صفق مع من صفق للمطالبة بتخفيض . اًمالكين أو موظفين أو تجار
وصفق للمطالبة . الفائدة على قروض المصرف الزراعي إلى أربعة بالمائة

بتأجيل الديون، وفرض ضريبة على المنتوجات الزراعية التي يستوردها 
ولما وقف . التجار، على الرغم من امتالء األسواق بمثلها، وبما هو أفضل

خفاض سعر السمن والصوف والشعر، ويطالب بتخفيض األمير مدحل يشكو ان
كان عمر طفالً . الضريبة على األغنام، ألهب عمر كفيه، ووقف ملوحاً لألمير

كان مازحاً يضحك لمزحته وهي تُروى له مرة بعد . يضحك للعبته وهي تتفنن
إال أن خاطراً ما أحس به عندما ظهرت بعض الصحف المسائية، تنقل . مرة

رين دعوة إلى االتحاد االقتصادي السوري الذي تأسس منذ عشر عن المؤتم
سنوات في باريس، كي يجدد بعثاته إلى سورية، أو تسأل قلقة عما حّل ببعثاته 
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. األولى التي تدارست بناء سد على نهر الفرات، وتجريب زراعة القطن
ولسبب ما استاء عمر بخاصة من الجريدة التي ناشدت ذلك الرأسمالي 

دي المجهول الذي أعد يوماً لتجفيف مستنقعات الغاب، أن يحضر ثانية، اليهو
وحين شرع المؤتمر ينتخب وفداً لمقابلة . ويعد للمشروع الكبير من جديد

وبدا أن اآلخرين قد . المندوب أو المفوض، لم يجرؤ على أن يرشح نفسه
ر ليسجل نسوه، فتفاقم إحساسه بالخطر، وقاطع صوته الشيخ وطبان الذي اختي

أسماء المرشحين، وذكّر بصاحب الدعوة، وبمؤتمر حوران، ولفظ اسمه 
مراراً، كأنه لغريب، واستشهد بالشيخ وطبان نفسه، فدوى التصفيق والضحك، 
وانتخب عمر التكلي في الوفد، ثم سمي في اللجنة التي كونت للدفاع عن 

  .مصالح المالكين، او الزراع، كما درجت التسمية
*     *     *  

طوال المؤتمر، تحاشى عمر أن يطيل وقفة مع األستاذ مسلّم وسري 
وربما ما كانا ليأبها، لوال أنه . ولم يفتهما ذلك. أفندي، أو يجاورهما في الجلوس

لم يتصل بأي منهما في األيام التالية، وقد تأججت الحملة االنتخابية، واستنفدت 
أما رشاد . عوا جميعاً إبان إعالن الحزب ما دف- كما يعلم -قبل انعقاد المؤتمر 

والزيارتان اللتان قاما بها . بك الجويبري، فلم يرسل بعد ما طلباه منذ خمسة أيام
خالل ذلك للشيخ زين، ملمحين إلى العسر، وإلى األمس القريب الذي أغدق 

  .لذلك بكّرا صبيحة األربعاء إلى العفيف. عليهما فيه، لم تجديا
  :مقال األستاذ مسلّ

 أين أنت يا أخي؟ وقت الحاجة اختفيت؟ نسيت يا عمر أنك واحد منا، -
  أم أنك صدقت كذبة المؤتمر؟

  :قال عمر ممتعضاً
   إذا كانت كذبة فلماذا علكتها معنا؟-

  :قال سري أفندي مدارياً
الحمل هذه المرة كبير، خصوصاً بعد ما .  االنتخابات حامية يا عمر-

  .صار عندنا حزب
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  :ستجيباً لسريقال عمر م
  . هل قصرت في شيء؟ كل واحد منا يخدم حيث يقدر-

والتمعت عيناه فجأة، كمن تذكر أمراً خطيراً، فهمس مالعباً حاجبيه بين 
  :الرجلين
 النداء باسم ملك بغداد -عمر التكلي قال :  ال تقل- ومني إليك، وإليك -

أخوه .  قد يعذرهل نحن من رجال االنكليز؟ رشاد بك. وحده ال يرضي فرنسا
راجع من بغداد، قد يكون بين الشقيقين وقصور بغداد واالنكليز أسرار، ال شأن لنا 

عرش بغداد من جهة، وعرش الرياض من جهة، : بل خذ مني أكثر من هذا. بها
نسيت ما انكشف من قادة الثوار بعد هزيمتهم، بعد . كلٌّ يشد عرش الشام إليه

مان يدفع نيابة عن أسرته، وصنو له أو أكبر من خالفاتهم، من األسرار؟ أمير ع
نحن اآلن . الرياض يدفع نيابة عن أسرته، والثوار يموتون، وزعماؤهم يقبضون

  .نضع بيضنا كله في سلّة بغداد، في سلة واحدة، وهذا ال يجوز
  :قال سري أفندي متهيباً

  . كالمك خطير-
  :هتمامهقال األستاذ مسلّم مهوناً، دون أن يفلح في إخفاء ا

  .المهم المال. المهم اآلن االنتخابات.  الوقت غير مناسب لمثل هذا الكالم-
  :تراجع عمر سعيداً، قائالً

  .أنتم هنا القيادة. البركة بسري أفندي.  البركة فيك-
  :قال األستاذ مسلّم ساخراً

  . قيادة مفلسة-
  :تساءل عمر متظاهراً بالبراءة

  !يا أستاذ مسلّم؟ ما أكملنا الشهر بعد بهذه السرعة؟ انتهت الوديعة -
  :انتفض األستاذ مسلّم

النيابة . ما قصدك؟ هذه انتخابات، وليست مؤتمرك.  كأنك تجهل-
  تحتاج إلى فتّ، أم أنك تخونني؟
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  :قال عمر متمهالً
نسيت مصالحنا في درعا؟ نسيت أننا في حزب واحد؟ .  أعوذ باهللا-

يابة تحتاج، وأنت كنت أكبر من حاجتها الن. قصدي يا أستاذ مسلّم مثل قصدك
. سري أفندي أيضاً حاله مليحة والحمد هللا. أنت اليوم أغنى. المرة الماضية
  .فتّوا يا أخي

  :قال سري متودداً
رشاد . هذه المرة لم يدفع حتى اآلن.  المرة الماضية كان الشيخ زين-

النيابة هذه . قصروأنا واألستاذ مسلّم ال ن. بك بعد خمسة أيام ما رد علينا
األستاذ مسلّم . المرة يا أخي عمر للحزب، كما هي لنا، وليس أمامنا غيرك

  .حّل زنّارك يا أخي. متوتر، وأنا أيضاً، وأظنك مثلنا، لكن هذا هو الحال
  :قال األستاذ مسلّم متوخياً المصالحة والمزاح

  . إال إذا كنت حللته لغيرنا-
لى كل حال إذا حللت زنّاري، فالقريب  من يخون الثاني يا أستاذ؟ ع-

  .أولى من الغريب، ونفسي أولى من القريب والغريب
  .إياك أن تكون نويت أن ترشح. جيتك عون شايفك علي فرعون:  عمر-
   ما المانع؟-
المانع . من ضرب ضرب، ومن هرب هرب.  المانع أن الوقت تأخر-

  . عمر التكليأنه ما يزال مبكراً عليك أن تفكر في النيابة يا
 وأنت، وسري أفندي، الترشيح الماضي كان في وقته أم كان ما يزال -

  مبكراً؟ غيري يا أستاذ مسلّم خلقة اهللا وأنا دقّ سنكري؟
  . المرة الماضية لوال الشيخ زين ما رشحنا-
أرشح نفسي، أليس أفضل . يرشحني غيره.  وأنا يرشحني الشيخ زين-

  من أن أصرف على غيري؟
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  :األستاذ مسلّم غاضباً، ولحق به سري مهدئاً، وهو يخاطب عمرنهض 
 هات سلفة على األقل حتى يأتينا رد رشاد بك، أو ندبر حالنا، وإذا -

هذا هو الحزب؟ على األقل، هذه هي . طلع جنونك، رشّح كما يحلو لك
  صحبتنا ومصالحنا؟

  :صاح األستاذ مسلّم
ا نسيه، وركضت بيديك ورجليك  لهذا إذن تذكرت المؤتمر بعد ما قلن-

  .وراءه؟ إذا نجحت يا عمر خبرني، حتى أدخل البرلمان بذراع واحدة
  :اقترب عمر من سري مبتسماً

 السلفة جاهزة هذا المساء، ال عالقة لها بالحزب وال باالنتخابات وال -
 فلو ما نجحت هذه - قل لصاحبنا -هذا دين شخصي لك، أما أنا . بالتعهدات
  معقول؟. كون فرشت الطريق للمرة القادمةالمرة أ

وما كادا أن يغيبا عنه حتى انطلقت قهقهته، وأخذ يدور حول نفسه 
وعندما . وسط الغرفة، يخبط جنبيه، منكراً عليهما وعلى نفسه ما تحدثوا به

هدأ، ودس أصابع يسراه في جيبه شامتاً، جزم أن األستاذ مسلّم على األقل قد 
. ودع لديه من أجل الحزب، فلوال ذلك ألجاب رشاد بك فوراًبلع ما بلع، مما أ

صحيح، الرجال عند أغراضها : ثم انطلق كفه في الهواء، منغماً صوته
. وراح يذرع الغرفة نادماً على أنه لم يفكر في النيابة منذ البداية. نسوان

 وقد ثم توقف متهيباً،. ولمعت عيناه إعجاباً بما خاطب به األستاذ مسلّم خاصة
قرر أن يرشح نفسه، وأن يخوض ما تبقى من معركة االنتخابات، أياً تكن 

ومن أجل ذلك فكر وهو يمرق من الباب، ويقترب من . النتيجة أو النفقات
السيارة الزاهية، في أن يدق باب المندوبية، بال وسيط، أو يسافر إلى بيروت، 

ون عليه دقّ باب ولو ليوم واحد، يدور فيه حول الخواجة ثابت، علّه يه
 على ما تستحق، - في آن - المفوضية هناك، والمندوبية هنا، ثم يكافئ نفسه 

  .بسهرة طال شوقها إليها، منذ شاع صيت ترياق الشام

*     *     *  
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-١٩-   
ولعل ذلك ما جعلها . أتت الخطوة األولى أيسر مما كانت ترياق تنتظر

ا هذا البيت الصغير المشمس ها قد غدا له. تتحسب لعسر الخطوة التالية
وهاته األصص التي وزعت على الشرفتين، وفي . المطل على البحر أيضاً

إال أن الفراغ . زوايا الصالة والغرفتين، وعلى جانبي الدرج، حتى المدخل
  .يتثاقل عليها، وكرم ورقّة الخواجة أيضاً

فما وقع في . كانت قد قررت أن تترك الخدمة قبل عودة الخواجة
وربما كان الذهول الذي . ارب األمير دشاش سبق الخواجة إلى بيروتمض

 هو الذي دفع بها دفعاً إلى ذلك القرار، أياً كان - ومدام لور أيضاً -عقلها 
ولو لم تنهض عازمة على ذلك، إثر مناداة الحارس بالنبأ، . مصير نجوم

  .لظلت منهارة على الشرفة، حتى تموت
ا ما تفح به مدام لور، تعثرت بالقهوة التي في الصباح حين تناهى إليه

ماذا ستفعلين عندما تخرجين من : تحمل إلى الشرفة، ودوم السؤال المعجز
تلك البوابة؟ فكرت في أن تبحث عن الخدمة في قصر آخر، أن تطرق واحداً 

إال أنهم جميعاً أصدقاء . من األبواب التي تعرف أصحابها، أو دخلتها
. سيغلق بابه، ما دامت قد خرجت من باب قصر الخواجةمنهم من . الخواجة

ومنهم من سيفتح بابه، لتكون المحظية، ال الخادمة، وهو ما لم ترض أن 
  .تكونه للخواجة ثابت نفسه

حاولت أن . لم تفكر إال في بيروت. لم تفكر بعبد اللطيف، وال بمرجمين
، وعزمت على أن  مئات المرات-  البد - تتذكر األوتيالت التي عبرت أمامها 

: تغامر بالمبيت في واحد منها، ريثما تتدبر سكناً وشغالً، وكزت على أسنانها
لم ير أحد بعد من ترياق الصوان إال . لو جرب أحدهم رجولته فسيرى

أنا أخت : وصاحت في أعماقها. الضحكة، ولكن لو كشرت، يا قاتل يا مقتول
  وتيل أو في جهنّم؟ما الفرق إذا سكنت وحدي في األ. نجوم الصوان

والبد أنها كانت مكشرة عن أنيابها، دون أن تدري، حتى تحاشاها عبد 
مد يده إليها، كما لعلها . أما الخواجة فقد تقدم منها. اللطيف، ومن قبله مدام لور
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. فترياق أحبت الخواجة. كانت تأمل في سرها، وهي تقرر مغادرة القصر
يروت والجبل، ولم تنكر على نفسها، أحبت ب. أحبت مدام لور وهذا القصر

وهي تقرر مغادرة القصر، أن تتوجع، كما توجعت على نجوم ونافع الذي لم 
إنه عالم ترياق، وليس لها جذر في مرجمين أو المشرقة أو . تعد تتذكره

الخواجة كان نظير . ليس لها إال بيروت، كي تظل لصيقة بهذا العالم. حمص
 عبد اللطيف، وإن لم تستطع ترياق أن تشرح ذلك الصوان، ومدام لور كانت أم

فيه أحبت الغناء والرقص . كانت ترياق في هذا العالم االبنة والخادمة. لنجوم
والسمر، كما أحبت الطهو وقيادة السيارة والسباحة والعناية بالحديقة ومشاكسة 

ن في هذا العالم أحبت ترياق نفسها، وهي تلوي ع. الجنايني والخواجة ثابت
تأوهات أصدقاء الخواجة، ترخي وتمسك، تلعب، كما قال الخواجة أخيراً، لكنها 

تكذب معه على مدام لور، تنزل في بيته اآلخر يوماً، ثم يومين، إذْ . لم تأثم
صار البيت اآلخر مرجمين، وهي تتسيد عليه، كما ال يصح لمدام لور أو أي 

نت ترياق ترمي بشعرها على كا. من صاحباتها، وكما لم تستطع نجوم أن تكون
أصابع الخواجة، تغمز وجنتاها األصابع المرتعشة، تملص حين تنزلق األصابع 
عن عنقها، أو على قفاها، تغدو صماء مثل الحجر إذا باغتتها األصابع في 

 كما في سريرها في القصر أو في -وفي السرير . موطن آخر من جسدها
ا كان للتو، وال تلبث أن تنقلب وتغفو  تنبطح جذلى، تنسى م-البيت الجبلي 

  .على ذراع كثيف الشعر، صلب وحاٍن، ولكنه مبهم
*     *     *  

كان الخواجة يأتي إلى البيت الجديد دقائق في الصباح، يحمل بعض 
األكياس، يشرب القهوة على عجل، ثم يأتي قبيل الغروب، وما إن تضيء 

  :الكهرباء البيت حتى ينصرف، مكرراً وصيته
دكانه تحتك، وبيته مقابل .  العم مادويان مسئول عنك ليل نهار-

  .األوبرا، ال تنسي
  :في اليوم الثاني قالت

  . حفظت الوصية-
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وفي اليوم الثالث انطلقت بالوصية، وهو يتجاوز العتبة، ثم تعودت أن 
  .تهز رأسها مطيعة، باسمةً وممتنةً

  :جديدة، فتعثرت كلماتهافي اليوم الثاني شكا الخواجة طهو الخادمة ال
  .شاركني مرة كل مدة.  اطلب ما تشتهيه ألعده لك هنا-

وفي اليوم الثالث أحضر إليها العدد الجديد من مجلة مينيرفا، ودخل 
  :صاخباً

متى أردت أن تخرجي، ولو بنزهة قصيرة، . الوحدة صعبة.  تسلّي-
سى أن تجعلك ع. العم مادويان سيزودك بالمجالت، ولو شئت بالصحف. قولي

  .وحدتك من رجال السياسة
  .  من نساء السياسة، نعم، أما من رجالها، فال قدر اهللا-

مد يده إلى جيبه، . ردت ضاحكة، وطلبت إليه أن يدبر لها عمالً
  :فأوقفتها قائلة

 من يومين فقط أعطيتني ما يكفي شهرين، فوق ما قلت لك إنه معي -
 أن أقول هذا لك، كما حفظت منك خيرك غامر، وأنت ال تحب. من خيرك
  .دبر لي إذن ما أعيش منه. وأنا صغيرة

  :قال الخواجة بضيق
  . لور ستصفو سريعاً، وتعودين إلى القصر-
  . ومن قال إني أريد أن أعود؟ مهما طال الزمن بي، كنت سأخرج-
  إلى بيت عريسك، أما هكذا؟.  كنت ستخرجين إلى بيت سعيد الحظ-
ابق على األقل حتى . كنت سندي.  وحدي عن عمل ال تتركني أبحث-

  .جناحاي اآلن بالكاد يزغبان. أستطيع أن أطير
   وبعد أن يقسو الريش؟-
  . تطير العصفورة-
   وحدها؟-
  . طر معها-
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اشتقت إلى . غيرك ما عاد له جناح. جناحاك يزغبان.  آه يا ترياق-
  سهرة؟

  . وأنا ما أعطيتني جواباً يبرد النار-
  .ي شغل تسألين يا ترياق؟ اعقلي كرمى للمسيح عن أ-
  شغل هذا أم ال؟. أغني وأرقص.  كما أشتغل في السهرة-
  .أنت ال تعرفين ما تقولين.  أحلى شغل-
وأنا أحب الرقص والغناء . شغل شريف يؤمن العيش:  المهم عندي-

  هل أروع من أن تشتغل فيما تحب؟. كما تعرف
. نت تبرمين رأسك من كلمة في سهرةأ.  هذا الشغل خاصة ال يناسبك-

  ومن الخواجة نفسه ال تقبلينها، فكيف في ملهى أو مسرح؟ ومن ابن كلب سكران؟
-والمسيح، أنا نفسي . أنت ال تعرف بعد ترياق الصوان.  ال تخف علي

الخدمة بعدك، . أنا ال أجيد إال الخدمة والغناء والرقص. كنت ال أعرفها
  .هات، علمني صنعة. لو جعتحتى . والمسيح، حرمت علي

قالت ضاحكة، فنهض يضرب كفاً بكف ويبتسم، ثم قال وهو يقترب من 
  :الباب

  . استعدي لسهرة السبت-
*     *     *  

. قضت الوقت مبتهجة حتى حضر ظهيرة السبت، وكانت قد خرجت
ترك وصية حازمة لدى العم مادويان بعدم الخروج، وإعالماً بسفر مفاجئ 

انقبضت قليالً، ثم استعادت البهجة، . الشام وحمص أليام قليلةوضروري إلى 
  :وهي تردد في وحدتها وصية الخواجة ومداعباته في اليومين الماضيين

ما بقي على . خراب بيت الخواجة على يدك.  مسرح خاص لترياق-
الويل للسامعين . الخواجة ثابت إال أن يشغّل أمواله في الغناء والرقص

رياق الصوان تغطي على كل من في بيروت والشام، ومصر ت. والمتفرجين
  .أيضاً، من مطربات وراقصات
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نسيت الوصية سريعاً، وعادت تخرج كل ظهيرة، تتجرأ على االبتعاد 
عن العم مادويان والسينما، تدقق وهي ماشية فيما كانت عيناها تخطفانه، وهي 

ؤوب لهفى إلى قلق العم ت. في السيارة، مع مدام لور، أو مع الخواجة فيما ندر
مادويان، تجدد تواطؤها معه على أالّ يخبر الخواجة بخروجها، ثم صارت 

ولما طلع لها . تركب الترامواي جزافاً، تطوف بالبحر خاصة، راكبة وراجلة
  .السجن دارت حوله دورتين، وعجزت عن أن تحدد غرفة بديع الطارة

أومأ .  وهي تسرع جنوباًفي اليوم التالي حيت العم مادويان من بعيد،
انتظر حتى خرجت الطفلة التي كانت تشتري، . إليها، فتلكأت، ثم عادت إليه

  :ثم همس
  . الخواجة رجع اليوم-
   أين هو؟ كيف عرفت؟-
  إلى أين كان مشوارك اليوم بالسالمة؟. عودي يا بنتي.  عمك مادويان-

  .قال باسماً يصطنع الخبث
  . السجنلى إ-

  :جأة، فتساءل مادويان فزعاًقالت بصوت وجف ف
 خير يا بنتي؟ مالك وللسجن؟ كل يوم تروحين إليه؟ لو عرف -
  ...الخواجة

  :أرخت شفتيها بهزء وقالت مقاطعة
أبحث . أنا أدور حول السجن.  ال يا عمي، والخواجة ال شأن له بهذا-

  .نسيت البيت يا عمي. عن بيت صديق قديم
بيروت أحفظها .  ينكش له بيته ومن هو هذا الصديق؟ عمك مادويان-

  ...يا بنتي مثل أبانا الذي
   سمعت بشاب اسمه بديع الطارة؟-

صمت مادويان قليالً، وهو يتمعن في ترياق، ثم قال، وهو يعبث برزمة 
  :األكياس الورقية أمامه
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   من الخواجة إلى بديع الطارة يا بنتي؟ ما قصتك؟-
   عرفته إذن؟-
أال تعرفين أنه محكوم؟ بديع .  كربتهادعي له حتى تنفرج.  عرفته-

هذا شيوعي، ما أوصلك إليه؟ آه لو سمع . الطارة منفي في الرقة يا ترياق
  .الخواجة
أال يجوز أن يكون بديع قد .  الخواجة يعرف يا عمي، ولكن ال تقل له-
  عاد؟

كيف عرفت إذن بعودة . ولكن لو عاد لعرف عمك مادويان.  يجوز-
  .ي إلى البيت، وأنا آتيك بأخبار بديعالخواجة اليوم؟ ارجع

*     *     *  
. انقضى اليومان الفاصالن عن السبت قبل أن يطرق الخواجة الباب

  :والعم مادويان يأتيها كعادته ببعض األكياس، لكنه صبيحة السبت أضاف
 صاحبنا ما لحق أن يعود من المنفى حتى أخذوه إلى سجن بيت -
  .بديع الطارة ولد طيب، إنما منحوس. ابعدي عنه يا بنتي. الدين

أناخت عليها الوحشة، وعافت . لم تجرؤ على أن تسأل عن الخواجة
انقلبت . انبطحت على السرير تستجدي غفوة أو هدأة. نفسها الطعام والمجلة

ولعل ذلك قد طال بها . ثم انبطحت، ثم التصقت بالنافذة، ثم عادت إلى السرير
 ومثلما أمضت عصراً غير بعيد، وهي تحتضن .وأمضها، حتى أفلتت دموعها

في وسط السرير ساقيها، أمضت هذا العصر، لكأن نبأ نجوم ونافع نزل عليها 
  .للتو

فتحت دون أن . كانت العتمة تلفّ البيت حين طرق الخواجة الباب
أطبقت الباب والتحمت . تضيء، فاندفع صاخباً يلعن الكهرباء وصاحب البيت

مسدت كفّه ظهرها، وتسللت .  شبحاً ضئيالً وقابضاًبه حتى رسمها النور
. رفيقة إلى قفاها، وانتصب عضوه وصوته يتهدج مطمئناً على صحتها

اقترب حذراً، واحتضن كتفيها، ثم كفيها، . استسلمت هنيهة ثم أفلتت مذعورة
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سوت المالءة، ثم غابت في الحمام قليالً، ولما . ومشى بها وئيداً نحو السرير
  :أومأت إليه بالجلوس ثم سألته. كان ال يزال واقفاً وسط الغرفةعادت 

   أين كنت في اليومين الماضيين؟-
  .وجلست بجواره

  اليوم السبت، أليس كذلك؟.  مادويان خرب علي المفاجأة إذن-
   هذه هي المفاجأة؟-
. ما كنت أعلم أن غيابي أو تأخري يهمك هكذا.  أنت غاضبة، أعرف-

. المسرح تحت أمرك. مني البشارة ومنك الحلوان. أبشري. قال بأس يا تريا
متى تريدين أن تبدأي؟ خالل شهر؟ خالل أسبوع؟ اتركي عينيك الحلوتين 

. الدموع حرام على عينيك. كنت تبكين؟ حرام عليك. نعم. للضحك، هكذا
ضيوفك اليوم كثر، تعمدت أن . احتفلي بمسرحك. والسهرة اليوم كرمى لك

ن ال تعرفين حتى يروا رقص ترياق، ويسمعوا صوتها، حتى يكون بينهم م
  .يحكوا ويكتبوا قبل االفتتاح

أعادتها كلماته المتدفقة إلى ترياق التي كانت قبل أن ينادي حارس بنبأ، 
تشابكت أصابعها لهفى، وتقلبت كفاها في . بل قبل أن تظهر نجوم في حياتها

 شاكرة وحالمة، ثم قفزت تستعد الهواء قبل أن تحضنا رأسها، وتتدفق كلماتها
للسهرة، وهو يحدد موقع المسرح، يصفه من الداخل، يسمي أصحابه، يضيف 
اسمه إليهم شريكاً، فلوال ذلك ما كان يمكن لها أن تصعد باحترام قبل سنين 

  :وقبل أن يغادر البيت سألها. وعذاب
رفين المطربة أو الراقصة كما تع.  اخترت لك اسماً أرجو أن يعجبك-

  .يحسن أن يكون لها اسم آخر
  . ما خطر لي هذا-
   نجوم الشام، ما رأيك؟-

ارتدت فزعة، وحدقت فيه بعداء، قبل أن تطرق وتهز رأسها رافضة، 
  :ثم ترفعه معلنة بحزم، وهي تفتح الباب
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  .هذا هو اسمي. ترياق الشام.  ال-
  :لحق بها ضاحكاً

. بعد اسمك الحقيقي تماماًخطر لي، ولكن فكرت أن أ.  اسم حلو أيضاً-
: غداً تقرأين. دعوت اثنين من كتاب الجرائد. اسم حلو. كلهن يفعلن هكذا

أنا قمت .. نجمة الشام. قنبلة الشام. راقصة الشام. مطربة الشام. ترياق الشام
  .ونفذت وعدي، الباقي عليك. بالمطلوب

. انكانت فرحته ووعوده تفيض. وفي السيارة لم يهدأ لسانه أيضاً
 - وفرحتها ووعودها كانا يفيضان أيضاً في صمتها ونظراتها، ثم في انفالشها 

 وفي استقبالها للضيوف - منذ أن دخلت البيت وزجرت العجوز المروضة 
القدامى والجدد، في نسيانها للخواجة وفي إقبالها عليه، في مالمسة خصرها 

  .وإيقاع أليتيها، وهي ترقص، وهديلها وهي تغني
نها عجوز أجلح بعد أن أصمت عن نداء الجميع برقصة أخرى اقترب م

أخرج العجوز ورقة وقلماً وسأل . أو أغنية أخرى، والليل لما ينتصف
  :متفاصحاً
   منذ متى تغنين آنسة ترياق؟-

  :أرسلت للخواجة نظرة دهشة وهزء، وقالت
  . منذ كنت طفلة-
  . ممن تعلمت الغناء، قصدت بسؤالي-
  . من والدي-

كتم العجوز . بنزق، وحدقت في فؤاد ابن الباشا شكيم طويالًقالت 
  :ضحكته، وقال

   والرقص؟ من الوالدة؟-
  :التفتت إليه، وتفحصت تخوم شعره، ثم عادت إلى الخواجة قائلة

الرقص تعلمته في . لو لم أكن في عمر بنتك لعلمتك األدب.  تأدب-
  فهمت أم أشرح لك؟. الغناء من مرجمين والرقص من بيروت. بيت الخواجة



 

 -١٩١-

تطامن العجوز، وضاع أسفه في اللغط الذي أثاره جوابها، وهي تنقل 
عينيها من الخواجة إلى فؤاد، ومن فؤاد إلى الدكتور نورس األكاشي، أول من 

  .وصل من الضيوف الجدد
التفتت ثانية إلى العجوز، ومسحت بكفّها على جلحته، فأنصت الجميع 

  :وسألت باسمة
   يا لبن؟صفا.  خلصنا-
  . اسمحي لي بسؤال أخير إذن-

  :قال العجوز ضارعاً، وأردف، وهي تعود إلى الخواجة
 من اختار لك هذا االسم الفني الجميل الذي سيعشقه الناس مثل -

  صوتك ورقصك يا ترياق الشام؟
  .وإياك أن تنشر من كل ما كتبته إال هذا السؤال وهذا الجواب.  أنا-

وطوى العجوز . فّان لعيني فؤاد اللتين تعلقتا بهاقالت وقد أخذ جفناها ير
الورقة بعناية، ثم نهض يكرر أسفه، وينحني، مودعاً، ومنوهاً بالمطبعة التي 

ولم يلبث أن لحق به الدكتور نورس، ثم . تنتظر ذلك السؤال وذلك الجواب
وكانت . فؤاد، وأخذ عقد السهرة ينفرط، والخواجة يذكّر بأن الليل لم ينتصف

رياق قد عادت إلى صمتها، ضنينة بفرحتها ووعودها، كما كانت العجوز ت
المروضة تلطو بعيداً، في طرف الصالون، تترصد عيني الخواجة، وتترحم 

  .على نجوم الصوان، متعوذة من الشرور القادمة
*     *     *  

على كباريه مدام وصال ترددت ترياق في النهار وفي الليل، تستذكر ما 
في المدرسة من أصول التمثيل والرقص اإليقاعي، تعود طفلة أقل أو تعلمت 

أكثر نباهة، فال أحد يدري، ما دامت مدام وصال ليست الراهبة، والفنانات 
الفرنسيات والرومانيات والنمساويات اللواتي يدخلن ويخرجن، لسن بنات 

. سة الديرصفّ التلميذة المسلمة اليتيمة التي جاء بها الخواجة ثابت إلى مدر
. بيد أن ترياق التي تتأهب الفتتاح مسرحها، تتعلم أيضاً من المدام وفناناتها
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وحين ألحت عليها المدام التي تتوسم فيها خيراً، وتحتاج إلى عربية تغني أو 
ترقص، غادرتها إلى مقهى مدام سيمون، وببراعة أكبر أمسكت بالصنوج، 

ات في تبديل الثياب بزمن أقصر وتعلمت التزحلق، وبارت الفنانات األلماني
وحملت الصحن في الكالوس، تلم ما سوف يجود به . بين نمرة ونمرة

عصفوري : السهارى، وحلمت بالصحن يمتلئ، وصوتها يرافق البيانو مردداً
لكن أحداً لم يصفق لها سوى مدام سيمون والفنانات األلمانيات، . يا عصفوري

زدادت رهبة من يوم االفتتاح الذي بات والصحن بدا فارغاً، فخفق قلبها، وا
  .يتعجله الخواجة ثابت وشركاؤه في المسرح الجديد

*     *     *  
من خلف ستار، كان الخواجة قد حشد ما أمكنه كي يأتي ظهورها على 

وحين جاء التصفيق لغنائها خافتاً، . المسرح أول مرة مفاجأة تبهر ليل بيروت
ت األكف والحناجر لرقصها، فقد دمعت عيناه أما حين التهب. خفقت دقات قلبه

كذلك صار يتابع شغفاً صورها، وغلبة اسمها . كالطفل، كاألب أو كالعاشق
على المسرح بين ليلة وأخرى، حتى بات يعرف بمسرح ترياق، على الرغم 

 لم -من أنها حددت ظهورها عليه ثالث مرات في األسبوع، ولنصف ساعة 
  . كل مرة- تزد قليالً إال فيما ندر 

بيد أنها سرعان ما أخذت تنزلق من بين أصابع الخواجة، وهو يصل 
ربما بدأ ذلك ليلة االفتتاح، حين تخلّى عنها نظير الصوان، أو . الليالي مخدراً

أنكرها، أو انبترت منه، فخانها صوتها، وتعلقت بعيني الخواجة الذي تصدر 
نت فزعة، إذْ خلت الدنيا كا. لم تكن ترقص. الطاولة األولى، وبدأت ترتجف

أما . تلك اللحظة فحسب من أم عبد اللطيف وأبي عبد اللطيف ونجوم ونافع
يطلقون . عبد اللطيف فكان ينازع الخواجة على صدرها، والسهارى يصفقون

ترياق الشام، ويصفقون، وشعرها قد غطى عينيها، وجسدها ينفلت : اآلهات
في أثره التخت، وتجن الصنوج، في عماء باهر، يوقّع كيف يشاء، فيجري 

كانت تنتفض ذبيحة، والناس يصفقون، . وترياق تناشد ميتةً أخرى غير الخنق
ولما توقفت هبوا واقفين، فوقفت . ثم صارت هي تصفق لهم، وهم يرقصون



 

 -١٩٣-

مثلهم، تعب الهواء، تمسح على عنقها السابح في العرق والعطر، تفر من 
يو جاك ليونار، تختفي خلف الستارة، تنعي تلويحة الخواجة وشركائه والمس

صوت ترياق الصوان، وتتأسى على ما تبقى منها للرقص، ترهن خالصها 
بالنأي، وتتهاوى في غيبة طويلة، لم تشر إليها أية جريدة، على الرغم من أن 

  .الكواليس قد أفشتها فوراً، إال أن الخواجة كان بالمرصاد
*     *     *  

 بيروت، وتشغل نهارها، كان يتراجع عنها خطوة، كانت تشع في ليل
ينزلق باألحرى من بين أصابعها سعيداً بالكتمان، معتداً بما صنع في غمضة 

  .عين، ومطمئناً عليها في الوعر الذي ركبت
كذلك صار حضوره لحفالتها يتباعد، دون أن تكون أسفاره، أو مدام 

 بسهرة السبت في بيته اآلخر، صار يكتفي منها. لور، أو أشغال بيروت، سبباً
غير أن . ولم يعد يلح على العبور ببيتها، أو على الوقوف معها في المسرح

وفي أول مرة حسبها تهزل، فأكدت، . ترياق صارت تعتذر عن سهرة السبت
  :فتساءل مصطنعاً اللهفة

   تشكين من شيء؟-
  . ال-

رك أنها لن أد. تملّى في صورتها المعلقة قبالته. ردت بنبرة مستاءة
وبال أمل . تبرمت قدماه على السجادة. تذهب، وأنه لن يستطيع أن يسهر إذن

  :راح لسانه يجرب ثانية، سائالً
   هل في سهراتنا ما يضايقك وأنا ال أعلم؟-
  . ال-
  . الدالل حلو، حتى على الخواجة-
   تراني أتدلّل؟-
   إذن؟-

 ١٣ م–التيجان 



 

 -١٩٤-

كل سبت . بتأريد أن أبقى وحدي هذا الس. ال أرغب.  ال شيء-
  .سهرة؟ اعتبرها عطلتي

. انصرف يغالب غيظه وحزنه ورضوخه، ولم يقم السهرة في موعدها
وأكثر من الشراب في القصر، فقد ذهبت مدام لور إلى سهرتها األسبوعية، 

عافت نفسه الطعام، وطوح به الويسكي سريعاً، كما . غير مبالية ببقائه وحده
فاضت نفسه بالعتاب واألسى، وأخذ الشوق . لم يفعل، ربما، منذ كان شاباً

تبدل العتاب لوماً، إذ ما كان لترياق أن تفرض عليه هذه الوحشة . يجتاحه
  .كلها، أياً كانت أسبابها

صار يدلق الكأس في جوفه، . انقلب األسى غضباً، والشوق تأجج رغبة
جة صار الخوا. كأنه يعاقب شخصاً آخر، فقد وده، وما عاد يصبر على غبائه

يعطي من نفسه بال حساب، فترميه ترياق . ذلك الشخص الطيب كالمسيح
تدير له قفاها . وراءها، أبعد فأبعد، جديراً بالرثاء، وهي تمضي بفتنتها

تتلوى متحرقة لجسد شاب ربما، لخواجة آخر، ألي من صحبه في . وتمضي
اً من مطر بيته اآلخر، أو في المسرح، أو في مجاهل بيروت األوفر أماناً ودفئ

  .وريح هذه الليلة
وفي الساعة التي أغفى، قبل أن تعود مدام لور فجراً، رأى نفسه 
وترياق وحيدين في أرجاء القصر والحديقة، هي تعدو وهو يعدو، هو عاٍر 
وهي عارية، ومن بوابة القصر يرمحان، وفي أرجاء بيروت الخاوية 

دعه مؤخرتها، لكنها يتطوحان، ال يكاد يظفر بها حتى يخذله عضوه أو تر
تنهار قبله أخيراً على الرمل الرطب، فإذا بها تعلوه، لكأنه هو الذي انهار، 
وإذا بالرمل يخنقه، فينتفض مطلقاً شهقته األخيرة، وإذا بترياق تتشظّى إناثاً، 
وهو يتشظّى ذكوراً، وكل ذكر يطبق على أنثى، وكل أنثى تطبق على ذكر، 

نّى يشاء، والرعشة تبلل سرواالً، وقهقهة مدوية تأتيه كيف تشاء، ويأتيها أ
توقظ الغر الذي يستمني، فيشب الخواجة مذعوراً، يداري فضيحة سوف 

  :تطلقها ترياق، لكن لور هي التي كانت تغطي وجهها فوقه مرددة
  !! رجع لك شبابك يا روحي-

*     *     *  
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 مدام لور التي لم يرد على الهاتف وال على. لم يغادر القصر نهار األحد
ظل يشرب طيلة النهار، يشيح عن وجه . ما لبثت أن خرجت إلى البيت الجبلي

ترياق المالزم، يشيح عمن ربى في القصر إلى من لم يرب في مونبليه، فترياق 
ولئن . لم يرعها عشر سنوات كي تكون لسواه. ليست ابنته، وهو ليس المسيح

الخواجة ثابت من تجعل منه ترياق الشام فهل . ظل األب الرؤوم، فقد تملص منه
  مسخرة نفسه، قبل أن يكون مسخرة عيني لور أو سواها من جنس حواء؟

تشاغل عنها حتى نهاية األسبوع، إال أنه ظل يشرب أضعاف ما اعتاد 
كل يوم، في بيته اآلخر، ويقود السيارة إلى القصر ثمالً، قبيل الفجر، وال يكاد 

  .لى الغداءيلتقي بمدام لور، حتى ع
تساءلت عن السهرة، . ولما عاد القته ترياق كأنما غادرها منذ قليل
المته على إفراطه في . فأقبل عليها ملهوفاً ومستغفراً، إال أنه لم يدع أحداً

ولعل ذلك ما جعلها . الشراب، والمت أصابعه على طولها المباغت والمريب
  .كما قدر. تعتذر عن السهرة التالية

تين ضاعف شوقه إليها سفره إلى حمص، ولجمه لنفسه عنها بين السهر
إال أن االعتذار الثاني فاقم هواجسه وشرابه، وكانت مدام لور قد . إثر إيابه

سافرت إلى مونبليه فجر الجمعة، مشيرة ألول مرة إلى مسرح ترياق الشام، 
  .وهي توصيه بأن يعنى بصحته

وفي المساءات التي ال . الزم المسرح في مواعيدها منذ ليلة االثنين
إال أن جفاءها كان يجعله . ترقص فيها، الزم الحضور إلى بيتها، ممنّياً نفسه

  .يرتشف القهوة على عجل، ويمضي
حضر الدكتور نورس األكاشي في نهاية األسبوع، فاصطحبه إلى 

وأقبلت عليهم قبل أن . توسط الشابين على الطاولة. المسرح، وإذا بفؤاد الباشا
  : الرقص، وغمزتهم معاًتبدأ

   صرتم ترتبون سهرتكم بدوني؟-
تبسم الخواجة يخفي ارتباكه، ثم دفع إليها بالكأس، فتنحت، تسترق 

  :النظر من الطاولة المجاورة، وهمست
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 أنت يا خواجة؟ نسيت أني هنا ال أشرب؟ بدون كأسك بدأوا - 
يتجرأون علي.  

  .الخواجة سينسى اسمه.  آسف يا ترياق-
  .و يتحاشاها، متلفتاً إلى نورس وفؤاد، يستجدي ضحكةقال وه

  .ولكن هذه المرة فقط. كرمى لك وللشباب أشرب.  ال بأس يا خواجة-
  :أبعد الكأس، ودنا منها قائالً. قالت وهي تمد أصابعها إلى كأسه

أنا أخطئ كثيراً هذه . أنا أخطأت. ال تشربي هنا.  ال يا ترياق- 
ولكن كرمى للخواجة وللشباب نسهر اليوم؟ . ليال أدري ماذا جرى . األيام

ما اشتقت إليه؟ هو اشتاق إليك، ومدام لور . نسهر في القصر. ال تقولي ال
  .مسافرة كما تعلمين

أومأت وهي تقف موافقة، فرفع كأسه، ودعا الشابين إلى أن يشربا 
نخبها، وضاع صوته في التصفيق الذي دوى وهي تتقدم إلى المسرح، كما 

في نشوته، وهو يعب ويتمايل ويصفق، ثم يسابق السيارة إلى القصر، ضاع 
يأمر الحارس أن يوقظ الخادمة، فترجوه ترياق أن يدرأ الفضيحة، وتذكره أنها 
كانت خادمة القصر حتى عصر البارحة، ثم تتقدم إلى الصالون، تطوف به 

ار، وكان مسلّمة، تخرج إلى الشرفة، تلوح للحديقة وللبحر، وتهرع إلى الب
  .الخواجة قد مأل أربعة كؤوس

. وكانوا يرفعون معاً فتشرب. كل منهم كان يرفع نخبها بدوره، فتشرب
ومن . وكانوا يرجون جميعاً، فترقص. كل منهم كان يرجو أن ترقص فترقص

  .دون أن يطلب أحد الغناء غنّت، ولكنها كانت قد ثملت، أو قاربت
عندما خرجت إلى الشرفة، فلحقوا كان الفجر قد أضاء الحديقة والبحر 

  .ولم يلبث الشابان أن انصرفا دون وداع. أومأت إليهم أن يعودوا، فعادوا. بها
  :قبيل البوابة قال فؤاد الباشا

  .لن تخرج بسيارتك في مثل هذا الوقت حتى توصلنا.  عد يا خواجة-
  :قال الخواجة وقد توقفوا والحارس ينتظر
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  . ترياقسأوصل.  سأخرج على كل حال-
  :قال الدكتور نورس

أين أنت . اشتقت إلى المشي في الفجر.  ترياق تبيت هنا ونحن نمشي-
  .نورس األكاشي صار عجوزاً في سورية! يا باريس

  :قال فؤاد الباشا
  .أنت ال تعرفها. اسأل الخواجة.  سورية بلد الشباب-

  :رمى الخواجة بكفه على كتف فؤاد متمايالً، وقال
الغضب سينزل على . ا أم تعرف غيرها؟ لو درى والدك وأنت تعرفه-

  .رأسي ال على رأسك
  . أظنه يدري، يخمن على األقل-
 يدري ماذا ويخمن ماذا؟ فؤاد يشرب ويسهر مع ترياق الشام حتى -

اركض أنت يا دكتور أيضاً قبل . الفجر؟ وعلى يد الخواجة ثابت؟ هيا اركض
  .شيأن يظهر الباشا شكيم وإحسان بك األكا

وعال ضحكهم، وهم يفترقون، وكانت ترياق التي أنصتت إليهم من 
  :على الشرفة تضحك معهم، ثم تعود إلى الصالون، والخواجة يدخل قائالً

  . رأي نورس أن تبيتي هنا-
   ورأي الخواجة؟-

  :سألت غنجة، فدنا ضارعاً
  . تبيتين هنا-

مت وضم الكأس إلى صدره، وكانت قد استرخت على الكنبة، ور
  :ركع أمامها، وأسند مرفقيه على ركبتيها متلعثماً. بحذائها بعيداً

  .ننام هكذا.  ننام هنا-
  :غرغرت بضحكتها وهمست

  .قم إلى سريرك.  اصح يا خواجة-
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تشبثت أصابعها بشعره، ثم أبعدته . أرخى رأسه في حضنها يلثم ويتشمم
  :وهي تموء

  ماذا تركت للشباب؟.  قم يا خواجة-
أمسك بكفيها وأنهضها، ثم خاصرها، . فتعثرت قدمه بالكأسشب فجأة، 

  :وانغرست أصابعه في أليتيها، فصاحت
   إلى أين تجرني؟-
  . لننام-
   أنام معك؟ وأين؟ في سرير مدام لور؟-

قالت وهي تنقاد إليه ضاحكة، فاندفعت كفّه من تحت ذراعها، تمسد 
  .بطنها، وتتسلل إلى نهدها

   وماذا ستفعل بي؟-
، ثم توقفت مبعدة كفه التي احتضنت النهد، لكنه ضمها إلى صدره سألت

  :وكفّه تمسد ظهرها، وتهوي إلى أسفل، وهمس وهو يقبل شعرها
  . ماذا يفعل الرجل بالمرأة؟ أنت صغيرة، أال تعرفين؟ الخواجة يعلّمك-

  :اندفع فخذاها نحوه، وشدت ذراعيها حول خصره، وهي تتلعثم
  .عدني أن تكون عاقالً. لو أردت أنا أعلمك يا خواجة -
  .تعالي.  ما تركت بي العقل يا ترياق-

*     *     *  
وهكذا راحت كفّ له تأسر النهد، وكفّ تغرس األصابع في القفا، 
وترياق تتماوج وتسلس، تشهق وتتعلق بعنقه، وهو يجر قدميه وقدميها، حتى 

ليالً لينزع ثيابه، وإذ ينأى ق. يرتميا على سرير مدام لور، وينكشف فخذاها
يسمره الفخذان، فيجثو ويمرغ خديه، ويستوي جذعها، ينكب صدرها فوقه، 

  :تشد أصابعها شعره، تنفلت الئبةً
نم أنت هنا، وأنا أنام . ال تعذب نفسك وال تعذبني.  يكفي يا خواجة-

  .على البالط
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  ما دهاك؟. تعالي.  أنت تعذبين نفسك وتعذبينني يا ترياق-
  :نهض مشرعاً ذراعيه وهاتفاً. تاها بما لم تعه ولم يسمعهتلونت شف

  .لوالك كنت نسيت الحب.  أنا أحبك يا ترياق-
ولكن . يمكن أن أكون أحبك.  وأنا، يجوز لوالك ما عرفت الحب-

  كيف أكون لك؟
-تحبين غيري؟ الحب فيه عندك أيضاً يجوز، ويمكن؟ ال تكذبي علي  .

  .أنت ال تكذبين
وحين يأتي رجلي . أحبك مثلهم. ن أحب كل الرجال يمكن أن أكو-

. وأحلى صبية في بيروت تبوس حذاءك. أنت لك مدام لور. أحبه وحده
  تريدني أن أكون صاحبتك اليوم وصاحبة غيرك بكرة؟

 وهذا الذي بيننا من قبل أن يكون لك بيتك ومسرحك حتى اليوم، - 
  ماذا تسمينه؟

  يرضيك هذا؟. حب:  سمه أنت-
أنا . عمري ما قلتها المرأة. أنا أبوس حذاءك وحدك.  ترياق ال يا-

  .أعيش معك أكثر مما أعيش مع لور
. هو ال يضحك عليك يا بنت:  كيف يا خواجة؟ لو كنت مسلماً لقلت-

أنت الخواجة ثابت، ال . أنت ال تقدر على طالقها، وال تقدر على زواجي
  تنس، حتى لو عفت دينك، تعيش معي في السر؟

 قد دارا حول السرير، في زوايا الغرفة، وانسربا إلى الصالون، كانا
كانا يتناءيان، فقد أخذ الصداع يتسلل إلى . وهما يصارعان االشتهاء ويلغوان

صدغيها، وما بين جنبيها يهمد مخلفاً الغيظ، أما الخواجة، فقد غدا عضواً ال 
د أمامه، لكأنه ينشد إال أن ينفجر، يضيق بصاحبه الخرع وبذلك الفرج الموص

السجن أو الحصن، وكانت أشعة الشمس األولى قد أخذت تمسح الغاللة عن 
عيونهما وعن الصالون، فتكومت ترياق على الكنبة تنشج، وانهار الخواجة 

  .على البالط ال يريم، فيما صوت الحارس والخادمة يقترب
*     *     *  
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ته لفرنسي في عادت مدام لور لتضيف إلى توهان الخواجة عشق ابن
  .عمرها، وشكها في أن البنت فقدت بكارتها

كان منشغالً قبل عودة امرأته بمقاطعة بيروت لشركة الكهرباء، وتبعثر 
أشغاله جراء ذلك، وحذره من اهتمام المسيو جاك ليونار بمسرح ترياق الشام 

أو  ومالزمة فؤاد الباشا للمسرح أيضاً، وتسلّله للكواليس قبل - أم بترياق؟ -
  .بعد أن تؤدي ترياق رقصتها

ربما كان الخواجة منشغالً أيضاً بسطوع نجم ترياق، وشكوى شركائه 
من مضاعفتها ألجرها كل أسبوع مرة، في األسبوعين األخيرين، ولهفة 
الكباريهات عليها، وما يتهامس به صحبه، دون أن يتحاشوه، عن األشراك 

  .التي تفلت منها، مما ينصبون
اق دعوته إلى السهرة األولى بعد عودة مدام لور، على لم تلب تري

الرغم من أنه كان يضمر أال يقربها، إذ كانت ابنته وعشيقها الفرنسي 
يباغتانه، كلما هفا إلى ترياق في سره ووحدته، أو كلما تململ اشتهاؤه، حين 

  .يعبر ببيتها أو بالمسرح
سي عزمه على إال أن ابنته وعشيقها صارا ينأيان، خاصة بعد أن ن

السفر إلى مونبليه، وسكتت مدام لور، أو بعد أن ذهب العم مادويان إلى 
مكتبه، يؤكد أن ذلك الشاب الذي اسمه فؤاد قد دخل بيت ترياق ظهيرة 

  .األمس، ولم يخرج حتى العصر، وال شك في أنه تناول الغداء هناك
 بيتها، طوال األيام التي كانت تفصل عن سهرة السبت، تحاشى الخواجة

وال ريب . واكتفى بالمواظبة على حضور حفلتها في المسرح، ثم االنصراف
 ما ضبطت عين العم -  أو يذكر فؤاد الباشا -أنه كان ينتظر أن تذكر له 

  .مادويان، لكن أحداً منهما لم يفعل
ترياق هي التي طالبت هذه المرة أيضاً بالسهرة، فضاعفت توهانه بين 

يرة العاشق الغر التي يخجل منها عشيق ابنته في لعن العم مادويان وغ
ولعن الشباب جميعاً، من ذلك الصبي الفرنسي إلى فؤاد ابن الباشا . مونبليه

  .شكيم إلى ترياق الصوان
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كان قد فكر قبل أن تذكره ترياق بالسهرة في أن يجرها وفؤاد جراً إلى 
أن يؤدبهما كما يليق ذلك البيت، ويجعلهما يعترفان له أمام كل من سيدعو، أو 

ندم، ويلعن خرف لكن ترياق جعلته ي. لدين الخاطئينباألب الصارم والو
  .الشيوخ الذين في مثل سنه، ويغبط الشباب على حكمتهم

 على الرغم من - ولم يضبط الخواجة . انقضت السهرة على نحو بهيج
ثم . بل إن فؤاداً كان أول من انصرف.  بين ترياق وفؤاد ما يريب-حرصه 

أخذ اآلخرون يلحقون به، حتى بقي وترياق وحيدين، ولم يبد عليها أنها تستعد 
ولعل ذلك ما ضاعف حرارة أصابعه وارتعاشتها، فلم تعد . لالنصراف

لعل ذلك أيضاً ما جعل صوته رقيقاً وخافتاً وهو يبدل . ترضى بضمة الكأس
  :جلسته، ويلتصق بترياق على الكنبة العريضة

   يزورك في البيت؟فؤاد:  ترياق-
دعوته للغداء، وطلب هو مني فنجان . أنا طلبت منه.  زارني مرتين-

  لماذا تسأل يا خواجة؟. قهوة
مثل صوته جاء صوتها، بل إنه أحس أن صدى له ترجع هوناً في 

  :نأى حائراً، فيما تابعت ترياق. صدره
   هو قال لك؟-
  من؟.  ال ال-
  .رني فؤاد؟ أنت تزورني أيضاً ما  بك يا خواجة؟ يضايقك أن يزو-
   زيارة فؤاد مثل زيارتي؟-
  . فؤاد شاب مهذب ولطيف-
غداً تتعودين ويأتي غيره، وأنت لست من هذا .  أنا أخاف عليك-
  .الصنف
الوحدة . أنا أعرف كيف أفتح الباب، وكيف أغلقه.  اطمئن يا خواجة-

ن نفسي، وأنت أغلب الوقت أنا أسج. أنت جربتها، ال شك. موحشة أحياناً
  .تعرف ذلك
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التصق بها من جديد، وقد عاد صوتها يترجع في صدره صدى بريئاً 
يوشيه الحزن، يدفع بذراعه إلى أن تستلقي على مسند الكنبة، يدعو أصابعه 

تكاد األصابع أن تلثم كل شعرة، . إلى أن تمسح متهيبة على الشعر الدافئ
رياق، وترخي برأسها على تصلّي لها، ثم تتخفّى حول العنق، فترتجف ت

  :الذراع، وتغمض متأوهة
   رجعنا يا خواجة؟-
  . ما وصلنا حتى نرجع يا عيون الخواجة-

تمتم، وشفتاه تلثمان صدغها، تنحيان الشعر وتلثمان أذنها، ثم تسقطان 
على وجنتيها، فتالقيهما شفتاها، وتتعاض الشفاه، وتلتف ذراعاها حول عنقه، 

خذان اللذان كانا ينفرجان وينطبقان، تنغرس أصابعه في ينتفض الذراعان والف
ترتد األصابع، . نهدها، ثم تنغرس بين فخذيها، ثم ترفع الفستان، فتلسعها النار

تتضام، تقترب محاذرة من النار، تحترق رويداً على قمة السروال المندى، 
بع تنزع األصا. تبترد في آهة ترياق وهزة رأسها يمنة ويسرة على ذراعه

رقعة، ويجثو الخواجة متدثراً بالفستان، يتشمم عبق ترياق وحدها، من بين 
  :النساء جميعاً، من عرف منهن ومن سيعرف، وهي تضرع

  . ال يا خواجة-
وتظل تضرع حتى يخطفها منه السرير، ويخطف معها ثيابه، فتالقيه 
يه لهفى، وهي تأمره أن يقف، كما لم تفعل وهي تسترق السمع ثم النظر إل

تباعد فخذيها كما كانت تفعل وهي تخاتل النوم، . ومدام لور في القصر
تلحمهما كما لم تفعل، وهي تنتظر مدام لور في غرفة أخرى من البيت 
. الجبلي، قبل أن يتسلل رجل ما، ثم تخرج مدام لور متضرجة مثل الجورية

ثم تدفع وعندئٍذ تنقلب ترياق على جنبها منتصرة على الخواجة وعلى نفسها، 
بفخذيها بعيداً عن الفراش متشبثة بالنصر، وتنقض أصابعه من الخلف، تهرب 

يطلق . ترياق إلى األمام، تنقض أسنانه، تدفعه بعيداً بما وسعت، فإذا به يعلوها
صوتها الرعب وهي تلتحم به، ينوس الصوت، يبكي، تصطك ويصطك، ينأى 

فالها الموصدة جميعاً، يسابق قليالً ويشكلها كما يشاء، ينهار عضوه أمام أق
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أنفاسه وشهيقه وارتعاشته التي لم تكن يوماً أسرع، إال حينما ضاجع أول 
وكانت ترياق تسابق شهوتها ووجعها، وتجري إلى الصالون تبحث . عاهرة

عن رقعة تستر، ثم تذوي على الكنبة العريضة، تحضن وجهها، تمسحه، 
 تنهض إلى المغسلة، تهرب تصغي إلى صوت حركات الخواجة في الغرفة،

من التي طلعت في المرآة، تغسل لها وجهها، تعبث بالمشط في شعرها، 
  .تسلمها للخواجة الباسم الذي كان يقف خلفها، وترجو أن يوصلها إلى البيت

*     *     *  
وهاج شركاء الخواجة، كما هاج . أربعة أيام الزمت البيت، من بعد

لم تفتح للخواجة الذي . اً، وهي تعتذر من خلفهوطُِرقَ الباب مرار. جمهورها
. اغتسلت مراراً. جاء صباح الحفلة األولى، وال لفؤاد الذي جاء في العشية

كانت . وقفت خلف النافذة، تتلمس أثراً ألصابع وبقية لدبق. نامت طويالً
ضائعة بين بقايا اإلثم وااللتذاذ واأللم، تشكل ذكراً، تزور، تفزع وتقرف، 

تستعين بالمرآة، لكنها ال تستطيع أن ترى ما كان . ظهرها حتى الوجعتلوي 
تبدو لها ترياق الصوان قد . تضحك من نفسها، ترغب وتكابر. جسدها يخبئه

بذّت كل العاهرات، ترى الخواجة نذالً وغادراً، تضبط فؤاداً فخاً أخطر 
يطلع . تلوي عن الرجلين معتزة بشرفها. وأخبث، لن يرضى بغير بكارتها

يميل عنقها إلى فؤاد، يحنو الخواجة عليها كما كان دوماً، . الرجالن في غفلة
تهفو إلى فؤاد . تلوم نفسها على الباب الذي يظل مغلقاً دونه صباحاً ومساء

الذي لم يعد يحن إلى األكف المصفقة والحناجر الصارخة وبذلة الرقص، تمد 
 أجرها مرة أخرى، وترسل لسانها لشركاء الخواجة، تقسم على أن تضاعف

نظرة فارغة إلى الخزانة التي صار ما تخبؤه كثيراً، قد يكفي ليجعلها هي 
  .أيضاً شريكة في المسرح

صباح اليوم الثامن خرجت، حيت العم مادويان الذي ظل يناولها في 
شكر المسيح على سالمتها، وباسم الصليب سمى، وقد . انزوائها أكياساً ورقية

  :اقتربت منه آمرة. عافية أكبر من عهده بهابدت له في 
  .مفهوم. أنا سأدفع لك.  من اآلن فصاعداً ال تأخذ قرشاً من الخواجة-
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وتركته أهدأ، وهو يتلعثم بدعائه وأسئلته، وتوجهت إلى المسرح 
المغلق، بحثت عن البواب في الدكاكين المجاورة، وحين عثرت عليه قاطعت 

  :لهفته آمرة
  . استعدوا. غداً موعدنا-

وتركته أهدأ، ومشت مصيخةً إلى وقع حذائها بثقة أكبر، ثم توقفت 
وهي تسلم أذنيها للغط الشارع، وتندفع ملهوفة إلى البحر، تقبله وتعاتبه، 
تطأطئ قليالً لوشوشته، ثم تنعطف عنه نحو الجامعة األميركية، تمشي على 

دين والرائحين، لكن مهل حولها، تتملّى القرميد وذؤابات الشجر ورؤوس الغا
  .فؤاد الباشا لم يظهر

عادت إلى البيت مفعمة بأحاسيس غامضة، ربما أخذت تتسلل إليها منذ 
بدلت ثيابها وأسرعت تعد غداءها، تتلمس انقالباً ما يجتاحها اآلن، إن . األمس

أكلت بنهم، كأنها على شاطئ البحر، أو في دغلة مما . لم يكن قد فعل باألمس
تركت بقايا الطعام في موضعها، وجلست على . بيت الجبلي للخواجةيسور ال

السجادة، مسندة ظهرها على جانب السرير، أغمضت عينيها فإذا بالباب 
فتحت الباب واستدارت . نهضت متثاقلة. يطرق، وصوت الخواجة ينادي

لم يكن ينتظر جواباً، ولعله لم . أطبق الخواجة الباب وأسئلته تنهمر. مرحبة
ها، وهي تعود إلى السجادة، تنهض إلى النافذة، تذهب إلى المطبخ، تعد ير

حتى إذا دنت منه، وامتأل صدره . القهوة، وصوته ال يزال يعلو ويخفت
  :بعطرها أو بفوح القهوة، صمت وتنهد طويالً، ثم رشف رشفة قصيرة، وسأل

  .. لماذا طلبِت من مادويان أن-
  .. هكذا-

  :إلى الكنبة المجاورة لها، وأحنى صدره هامساًقاطعته بجفاء، فانتقل 
  أنت امرأة أم بنت عشر سنين؟. خلصنا:  ترياق-
   ما عرفت حتى اآلن؟-

ولم . سألت وهي تدقق في أرنبة أنفه ومنابت الشعر في أعلى شاربه الرفيع
  :يفته ما في صوتها من هزء أو مرارة، فغادر الكنبة، وتربع أمامها هامساً
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  .ليس بين النساء امرأة مثل ترياق. سوية اليوم نعرف -
تراجعت . ومد أصابعه فصدته ركبتاها اللتان تسورتا بذراعيها

  :األصابع، وهو يبلع ريقه، ويهرب من عينيها قبل أن تسأل
   وإذا حبلت؟-
  .بسيطة.  تسقطينه-
  .قلها بعين واسعة، وال تستح. ماذا تريد مني:  خواجة-
  .المهم أنت. ا ما خبأت ما في نفسي أنت ماذا تريدين مني؟ أن-
كنت أريد أن تبقى بجانبي، هكذا، كما نحن .  أنا ال أريد منك شيئاً-

  .اعتقني وأنا بألف خير. اآلن ما عدت أريد شيئاً. اآلن
  .أنا لك وأنت لي.  نحن لبعض يا ترياق-
نحن . اإلنسان يخرف وهو صغير. يجوز تمنيتك.  أنت لي؟ يا ليت-

. أنت كنت سندي. اتركني لحياتي. أنت تفهم ما أقول. ا خواجةلسنا لبعض ي
  .ال تكسر اليوم ظهري

  :نهض الخواجة منغماً صوته
   جاء فؤاد يطمئن عليك ها؟-

  :أرخت ساقيها كاتمة ضيقها، وقالت
  ما المعنى؟: جاء فؤاد، راح فؤاد.  مادويان سأقطع لك لسانه-
تظنين . كوني عاقلة. ترياقال تغتري بشبابه يا .  ال معنى وال مغنى-

أنه يتزوجك ما دام من دينك؟ لو كان مكاني كان رضي منك بما رضيت؟ ما 
كان قلّبك وفتحك ونظف نفسه بفستانك ومشى؟ الحق علي أنا ألني راعيت 

  ما بك؟. امرأة مثلك يا ترياق
كانت قد نهضت ووقفت أمامه، وهو مسترخ على الكنبة، يدعك 

أو كلماته على صورها التي تكاثرت فوق الجدار أصابعه، ويصب نظراته 
  :ولما صمت داعبت ياقته ثم نترتها آمرة بصوت ال يكاد يسمع. المقابل
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  .أنت سكران هه؟ إياك أن تكلمني مرة ثانية هكذا.  اصح يا خواجة-
  :أبعد يدها بقسوة والهياج يغلبه، ووقف يصيح

-؟ نسيت حدودك؟ الحق عليي.  تتجرأين عليتك من يوم ما كنت ما رب
  صار لك ريش ومنقار علي يا بنت الصوان؟. مثل الدجاجة المنتوفة

اخرج بالمعروف حتى ال أفضحك في بيروت .  اخرج يا خواجة-
وإذا كان لك كرامة، المسرح ال تدخله بعد . بعد اليوم ال تدخل هذا البيت. كلها
  .خذ حصتك منه، وتوكل على اهللا. اليوم

ت إلى الباب تفتحه، وقد سدت السبابتان أذنيها عن قالت بحياد، وقفز
  .صياحه

*     *     *  
أحس الخواجة أنه طُِعن في الظهر، أو الصدر، أو أنه ُأسقط في فخ 

  .وتوالت الطعنات واألفخاخ، فليست ترياق وحدها من خان. محكم
على شركائه في المسرح عرج، واحداً واحداً، وصوته يدوي في مكتب 

  :األول
  ! بعتني للقحبة؟ يا حيف-

  :أو يمأل بيت الثاني
 ورضيت منها بنصف ما لهطت مني وأنت تشكو الخسارة؟ األيام -

  .بيننا
  :ثم ذهب إلى المسيو جاك ليونار، وتلون صوته بين الضراعة واألمر

  . مسرح ترياق الشام يجب أن يغلق-
  :وهمسلكن المسيو جاك قدم له بنفسه كأس الويسكي وعلبة السيكار، 

أنا أقدر أن ترفع حمايتك .  ظننتك جئت تشكرني على حمايتي لها-
  .عنها، ولكن االنتقام من مثلها ال يليق بك

  :قال الخواجة مقهوراً وحاسداً
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 إذا قدرت أن تنال منها بعصة قل لي حتى أتوسل إليك في ساحة -
  .البرج أن تبعصني مثلها

  :ي مكتبهأما مادويان فهتف بعد أيام إلى الخواجة ف
  . األستاذ فؤاد الباشا اآلن عندها-

فر الخواجة من الهاتف والمكتب، وهو يخشى أن يكون ابن الباشا شكيم 
وفكر في سند آخر، .  قد نال من ترياق ما لم ينل- ال المسيو جاك وحده -أيضاً 

أكبر وفاء وأطول باعاً من المسيو جاك، يردع ترياق وابن الباشا وشركاءه 
وألوت بسيارته الشوارع .  في المسرح، بل يردع المسيو جاك نفسهالسابقين

المقفرة إلى مقهى مدام سيمون، لكن المقهى كان مغلقاً، كذلك كباريه مدام وصال، 
وظلت السيارة تتوه مذكرة باإلضراب الذي بدأ يعصف بالمدينة، وملجئة له بعد 

ن قبل على امرأة، وال قليل إلى البيت، وقد راح يفكر في أنه لم يستعن بأحد م
وعندما حياه الحارس رد . على خصم صغير مثل أي من خصومه الجدد

باستعالء مربئاً بنفسه عن أن تحط من قدرها في عيون الناس، فَتُشْغل بعاهرة 
وتشاغل بالتأهب . ومنذ ذلك اليوم عزف عن الشراب والسهر. تُدعى ترياق الشام

 أن يعد ذلك هرباً من ترياق، أو مما يعصف للسفر إلى مونبليه، ثم تراجع خشية
ببيروت، وأخذت ترياق تتجلى له يوماً بعد يوم خطيئة كبرى، ما سبق له أن وقع 

أما ترياق . وبات يخشى أن تقوده إلى خطايا أكبر أو أصغر، ال فرق. في مثلها
فكانت تنطوي على سر الخواجة، وتنسج سراً جديداً، وربما أسراراً، متعجلة 

  .دينة المضربة، كي تعود أهدأ وأرحب مما كانت قبل أيام أو أسابيعالم
*     *     *  

لم يعد فؤاد يكثر من ترداده على المسرح الذي تألق بعد أن انفض 
وحين عاتبته تذرع بالجامعة، فذكرته بزياراته المتكاثرة إلى . اإلضراب

رمل، وصخب البيت، وكانا في ذلك الضحى الرطب يروحان ويجيئان على ال
  .الموج يعلو على صوتيهما

ثم اختفى عشرة أيام، حتى . توقف فؤاد مرتبكاً، واقترح أن يعودا
عثرت عليه قرب بوابة الجامعة، بين جمع من صحبه الذين تغامزوا على 
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بدا مرتبكاً أيضاً، كأنه ال يزال واقفاً على الرمل هناك، مديراً ظهره . ندائها له
ك، كما كانت تضحك، وقد انغرست مقدمة حذائها للبحر، وهي تود لو تضح

  :في الرمل، إال أنها غصت بهمسها
ما فيه ابن امرأة يدخله وال .  زعلت يا فؤاد من مزحة؟ البيت بيتك-

أم كنت تكذب . ما اشتقت إلى اليبرق. كان الخواجة وراح. يدق بابه غيرك
  !اهللا اهللا: علي وأنت تعض أصابعك وتقول

  :غط ساعده على حقيبتهقال فؤاد وهو يض
أنا أطمئن عليك من بعيد، في المسرح .  ما كان يجب أن تأتي إلى هنا-

  .فات الغداء. تظنين أنك وحيدة؟ اليوم تأخر الوقت على اليبرق. وفي البيت
  . والعشاء؟ ودع أصحابك وتعال-

قد تكون اللهفة إلى . قد تكون عيناها هما اللتان تجرأتا عليه ذلك العصر
.  يدفئ الوحدة باألمان الذي ولّى مع الخواجة، وال يأتي مع المسيو جاكشقيق

كانت تتأمل وبر الوجنتين الناعمتين الموردتين، تحسده عليهما، وتغضي ضاحكة 
تود لو تقرص الوجنتين، أو تلحسهما، كما كانت تلحس وجنتي ابن . مما يساورها

ل عما إذا كان اهللا قد كانت تتساء. الخواجة، وهو يخبط ليتخلص من ذراعيها
عينا فؤاد كان لهما مثل سواد عينيها . نوى أن يخلق فؤاداً أنثى، ثم بدل رأيه

بية يأصابعه الحل. كانتا ترجفان لنظراتها، وربما تخضوضالن. وطول رموشها
بيد أنه سرعان ما كان يلتهب، تقسو . تتضرج وتدقّ، تغريان ترياق بالرضاعة

عندئٍذ . ولته ويغدو رجالً، ال ولداً كما ينعته الخواجةوجنتاه وأصابعه، يغادر طف
تتراجع ترياق، تخشى أن يكون له جسد يشبه جسد الخواجة، أو أنه يبطن النذالة 

  .والغدر أيضاً، وتحس أن أظافرها تطفر من تحت اللحم، مسنونة وكاسرة
كانت األظافر تنشب أيضاً للمسيو جاك كلما دعاها إلى بيته، فاعتذرت، 

ولعل ذلك ما جعلها تتنمر في وجه فؤاد . و كلما ألمح إلى بيتها، فزجرتأ
  :حين جمع أشتاته أخيراً، وقال باسماً

صارت . لماذا؟ كان بيتي أليفاً، رحباً، منذ أول يوم.  أنا أزورك دائماً-
حتى لو كنت في . تعالي يا ترياق. صار ضيقاً. الوحشة تحاصرني فيه

  .هو بيتك أيضاً. الجامعة
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  :قالت ترياق غاضبة
  . على ماذا تغزل يا فؤاد؟ صحيح، الشباب أدهى-

كانت قد قدمت إليه الرز بحليب، والغروب يلون الغرفة، ولم تزل 
  :أعاد الملعقة، وانكمش وهو يقول. الملعقة األولى في طريقها إلى فمه

: ترياق. توهمت أنني أقرب إليك.  هذا ما قدرت أن تقوليه؟ شكراً لك-
كنت ... ين أول سهرة جمعتنا في بيت الخواجة؟ كانت عيونهم تأكلك وأنا كنتتذكر

من أجلك تمنيت أن يصبح الخواجة صديقي، ال صديق أبي . ماذا؟ كنت أبتهل إليك
أنا ما فكرت فيك . أنا ما فكرت لحظة أنك صاحبة الخواجة، خادمة، راقصة. وحده

وكلما كرت األيام . ادرةقبل أن تحكي لي عرفت أنك شريفة، وق. لحظة بسوء
يجوز أني قلت لك . هذا يشدني إليك، ال عيونك وال شعرك وال قوامك. تيقنت أكثر

ما كنت تسمعين . ما كنت تسمعينني. اآلن صدق ظني. بعض هذا الكالم من قبل
هذا تسمينه اآلن دهاء؟ أنا أعرف كيف يغزل أصحابي على النساء، . غير نفسك

هذه بيروت، ولو أردت . ني في الشام ما كنت أستطيعيجوز أ. لكني لست مثلهم
حتى المسرح ما عدت . من الجامعة إلى بيتي إليك: أنت ترين. كنت مثل غيري

  .كنت أظن أني تأخرت في دعوتك إلى بيتي. أتردد عليه
كانت أظافرها الناشبة تلين وتقصر، وهي تتلفت حولها، فتغمرها كلماته 

 كان يحذرها ويعيرها قبل أن ينأى صوت الخواجة أيضاً. من كل صوب
ولما . نبضها كان يخفت، حتى لم تعد قادرة على البكاء وال األنين، ساخراً

. لكن صوتها احتبس. صمت، ودت أن تصرخ معلنة ما فعل الخواجة بها
وخيل إليها أن الخواجة الذي كان ينغل فيها من تحت الكنبة قد انقلب دودة، 

فركت حذاءها على السجادة، وودت . دماً أن تمعسهاوالدودة تتصاغر وتناشد ق
أحست أنها قد عثرت على ما . لو أن أحداً يشاركها الطمأنينة التي تتنفّس

توسلت إليه بنظراتها أن . أضاعت بين فخذي الخواجة، وتمهلت زفراتها فؤاداً
أنكرت . يمهلها حتى تجمع شتاتها، أو تعثر على جرأتها التي ما زالت ضائعة

ليه أن يمسك بها اآلن، وهي ضعيفة، أو جريحة، لذا تركته يمضي، دون أن ع
  .تعده بشيء سوى بدمعة ابتردت على أصابعه، قرب الباب

*     *     *  
 ١٤ م–التيجان 
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ربما كانت في الليل الذي هجم وتطاول قد غدت قادرة على أن تمرغ 
، رأسها على صدره، تمسح دموعها بقميصه وتفسح له كي ينام في هذا البيت

أو ترافقه إلى بيته، تعد له الشاي، تتأمله وهو يدرس، تعده أن تظل إلى جانبه 
وربما كانت . حتى يتخرج من الجامعة، ويغدو أكبر من أبيه أو من الخواجة

في الليل التالي أقدر على أن تؤكد له الوفاء، وتدعه حراً، طائراً، كما يشاء، 
  . قطكما يليق به، وترجو له، دون أن يفكر فيها

إال أن غيبة فؤاد طالت، والمسيو جاك أصر على أن يوصلها بنفسه إلى 
  .بيتها، ثم أصر على أن يدعو نفسه إلى كأس من العرق فرفضت

  :كان ال يزال خلف المقود، وهي تقف في فرجة باب السيارة، حين قال
  . فنجان قهوة على األقّل-

  :قالت ممتعضة
  .آسفة.  الوقت متأخر-
  . نتغدى معاً غداً إذن-
  .أنا خجلة منك، لكني ال أستطيع. ال تحرجني.  آسفة يا عزيزي-
  . بيتيلىنذهب إ.  اصعدي إذن-
  .بون نوي شيري. سأنسى ما قلت كي نبقى أصدقاء:  مسيو جاك-

  :وأطبقت الباب بلطف، إال أن صوته عال
اهنأي . الخواجة كان مصيباً.  صبرت عليك كثيراً مدموزيل ترياق-
  .لولد، وخلّه ينفعكبذلك ا

  :فتحت الباب منقضة
   أنت تتجسس علي؟-

  :ضحك قائالً
:  كيف أحميك إذن؟ اصعدي كي نبقى أصدقاء، أو على األقل قولي-
  .تفضل

  ننقلب أعداء؟.  وإذا لم أقل أو لم أصعد-
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  .أنت اخترت.  أنا ال أريد-
  . إذن سلّم على الخواجة، وهو يشرح لك-
أنا لن أفعل بك ما . ال تخافي يا ترياق. وانهو حي.  أنا لست مثله-

  .اصعدي، أو أنزل أنا، وسترين. فعل
  .على األقّل هو لم يعاملني هكذا.  أنت أسوأ من الخواجة-
إذا . أنا لست الخواجة حتى يتطاول لسانك علي.  تأدبي يا ترياق-

  .عجز عن تأديبك فأنا قادر
  .لى من يؤدبهأنت من يحتاج إ.  تهددني؟ افعل ما يحلو لك-

  . اب بعنف، فيما انطلقت السيارة تهروأطبقت الب
*     *     *  

فكرت في أن ما فعله . فؤاد الباشا وجاك ليونار أطاال سهدها تلك الليلة
وما دام جاك قد سمع، فالبد أن فؤاداً قد سمع . الخواجة بها ليس سراً إذن

 على معركة معه ومع وستقبل. كما أن جاك سوف يرفع حمايته عنها. أيضاً
فكرت فيمن ستلجأ إليه إذن، فلم تذكر . الذين سيتطاولون بعد سقوط الحماية

وخشيت أال يكون أمامها إال أن ترضخ لجاك وللخواجة أو لفؤاد أو . إال فؤاد
لسواهم، أو أن ترحل عن بيروت، حتى لو اضطرت إلى أن تنصب مسرحاً 

  .في مرجمين
قفزت من السرير لهفى، . ت فؤادفي الصباح استيقظت على نقرا

  :وهمت أن تعانقه، والباب مشرع، لكنها تقدمته مؤنبة
   أين الجامعة؟-
  . اليوم األحد-
  . واهللا نسيت حتى األيام-
قلت . وتعالي نحضر الفطور أنا ما فطرت.  عجلي اغسلي وجهك-

  .دروسي قليلة. نفطر هنا، ونتغدى عندي، ونقضي النهار سوية
  :توقفت يداها وقالت. لسرير، وهو يتأمل الجدرانكانت ترتب ا
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ماذا تعرف عني وعن الخواجة؟ إذا أردت أن نبقى أصدقاء، .  فؤاد-
  .قل لي

  :ولبثت في انحناءتها تنتظر صوته الذي تسلل حانقاً
. حتى لو كان ما قاله صحيحاً، فال يجوز أن يثرثر به.  هو وغد-

  ولكن أنت يا ترياق، كيف أغواك؟
  :ها قد انتصب والتفتت إليه، فأقبل عليهاكان جذع

  ما الذي ذكرك به في أول النهار؟.  انسي يا ترياق-
. لو نسيت فال أحد ينسى. جاك أقذر من الخواجة وأقدر.  جاك يا فؤاد-

  أنت نفسك هل تقدر أن تنسى؟ لماذا لم تكلمني بذلك؟
خواجة وال أنا ال يهمني ال. افهميها على المكشوف.  أنا أحبك يا ترياق-
ما لك كئيبة؟ اضحكي . ترياق كيفما كانت. ترياق وحدها تهمني... جاك وال
  .يا بنت

كانت أكفهما قد تشابكت وصدرها يوقّع النبض في صدره، وصوتها 
  :يحشرج
يجوز أني ظلمتك . أنا لن أكون إال لمن يحبني.  يريدون أن ينهشوني-

واأليام تثبت . كما قلت بلسانكأنا شريفة يا فؤاد، وقادرة، . وفكرت أنك مثلهم
  ولكن أين تركتني وحدي كل هذه المدة؟. لك

  :ونأت قليالً تمسح جفنيها، فسبقتها أصابعه إلى دموعها، وهي تتساءل
  .أنت الرجل الذي كنت أنتظره.  فؤاد أنت من تمنيت-

*     *     *  
أسكر البوح ذلك النهار، وظل يزقزق في كهوف النفس، أمتع وأبرأ، 

صارت ترياق ترقص لفؤاد وحده على المسرح، وهو ثمة في . ماً إثر يوميو
غرفته، يلتهم الصفحات التهاماً، والمسرح يدوي بالتصفيق، كما تنهال ثناءات 

وعلى الرغم من أن الزعران انفلتوا ليالي عدة متتالية . األساتذة على فؤاد
 تبال ترياق، كما لم يبال أثناء أدائها، إال أن آخرين معجبين قد تكفلوا بهم، ولم
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فؤاد، حين توجه إلى مكتب المسيو جاك، ورفض دعوته إلى الجلوس، 
  :وخاطبه بالفرنسية التي يندر أن يستخدمها جاك في بيروت

  هل تتكرم فتكف عن ترياق مضايقاتك، كما كففت عنها حمايتك؟:  سيدي-
  :قهقه المسيو جاك، واسترخى في كرسيه قائالً بالعربية

  بني أال تخاف أن يفرك أبوك أذنك إذا عرف أنك تجري خلف قحبة؟ يا -
  :قال فؤاد بالعربية

. أنت تعرف ذلك كما أعرفه. ترياق شريفة مثلي ومثلك:  مسيو جاك-
ولكن ماذا سيقول أبي وغيره . وقبل أن يسمع أبي منك سيكون قد سمع مني

قولون إذا عرفوا أن إذا عرفوا أن مسيو جاك ليونار ينافس ولداً مثلي؟ ماذا سي
  مسيو ليونار يجري خلف قحبة؟

  :نهض المسيو جاك غاضباً وصاح بالفرنسية
  . رح قل هذا للخواجة-
الزعران الذين تحركهم أمرهم سهل، وقد خابوا .  اترك الخواجة اآلن-
أية مضايقات جديدة لترياق ستجعلك على كل . المهم أن نقف هنا. كما تعلم

أما أنا .  وال في المفوضية فقط، بل في فرنسا نفسهالسان، ليس في الجامعة،
  .أتمنى لك وقتاً طيباً مسيو ليونار. فلن يؤخر تخرجي عشقي لقحبة أو لشريفة

كان فؤاد مثل ترياق يستعيد ذلك غير مصدق، يستمد قوة منها، وتستمد 
وابتعد مسيو جاك طويالً قبل أن يهاجم التحري بيتها . قوة منه، ويضحكان

فتوجهت بنفسها إلى مكتب المسيو . ء غيابها نهاراً، ثم في حضورها ليالًأثنا
جاك الذي أقسم بشرفه أن ال صلة له بما جرى، وطلب منها أن تنسى أنها 

  .عرفت رجالً اسمه جاك ليونار ذات يوم
توجهت ترياق إلى مكتب الخواجة، وأقسم برحمة أمه أن ترياق 

لكنها لم تصدق، كما لم يصدق . ه قد ماتتالصوان أو ترياق الشام بالنسبة إلي
  :فؤاد الذي قال

  . أحدهما يكذب-
  :فقالت ترياق
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  . بل االثنان يكذبان-
لم ينبسوا بحرف، عاثوا في . وعاد رجال التحري في مساء اليوم نفسه

البيت قليالً، ثم انصرفوا، فهرعت إلى بيت فؤاد، وقضت ليلتها األولى معه 
بيد أن .  الخوف والرغبة، ولم يكن ما به بأقلتائهة بين في سرير واحد،

الخوف انزاح في النهار الذي تعجله فؤاد في الجامعة، وتعجلته ترياق في 
كذلك تغديا . المطبخ والحمام وعلى الشرفة الفسيحة المطلّة على البحر الهائج

  .قبيل الغروب، وكانت ال تزال تلبس منامته منذ الليلة الفائتة
*     *     *  

غطت البيت ظالل المساء رويداً رويداً وهما ينظفان الطاولة، ثم 
يجلسان متقابلين، يرشفان القهوة بصمت، ثم ينتقالن إلى الركن الغربي من 
الصالة الصغيرة، يتربعان على الجلود التي يؤثرها فؤاد منذ طفولته، يتعانقان 

الصوف ويغوص خلفهما ريش الوسائد، تضيع أصابع أقدامهما في سواد 
وبياضه ونعومته ودفئه، وعزيف الموج يمأل المكان، العتمة تمأل المكان، 
سوى شعاع واٍن يتسلل من الشرفة، ال تلبث ترياق أن تطير خلفه، فإذا به 

  :يحطّ على السرير، ويتوحد فؤاد بالشعاع، وهو يناجيها
   تتزوجينني يا ترياق؟ على سنة اهللا ورسوله يا حبيبتي؟-

  :هاترقرقت ضحكت
   وأين شيخك؟-
  . غداً أحضره-
أنت . أنت فؤاد ابن الباشا شكيم. آه منك وآه من ترياق.  آه يا حبيبي-

  .طالب في الجامعة األميركية يا حبيبي
ال . أعرف مثلك ماذا ينتظرنا.  أنا رجل يا ترياق وأنت كلمتي األولى-

  .تحملي هماً يا حبيبتي
ج الشعاع يضيء توه. تضاعف صخب الموج فأضالّ صوتيهما

أخذ الجسدان . الجسدين المتالحمين، ينفث حره فيهما، يرمي بمنامتي فؤاد
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يداوران الذعر، يضيئان كالشعاع، يصخبان كالبحر، يشبان كالموج القريب، 
ومثل وجع الرمل وهو يفيض بالماء، كان وجع ترياق بين فخذيها، ووجع 

  .فؤاد في أسفل ظهره، بعد قليل
وكان الليل قد . نقضى وهما غارقان، ال ينشدان خالصاًكان العشاء قد ا

 انهمر الطرق على الباب، وفجأةانتصف، حين أخلدا إلى الوجع، وأغفيا، 
  :فأفاقا مذعورين، وهمست

  . لحقوني إلى هنا-
ارتدى كل منامته كيفما اتفق، وجمعت المالءة التي توسطتها نقاط من 

رجال التحري الذي عاثوا في البيت، فتح فؤاد الباب ل. دم وبقعة رطبة صغيرة
  :دون أن ينبسوا، ولما انصرفوا، قالت بصوت حاسم وعميق

  . ال مكان لي في بيروت-
ولعلها ظلّت . ونهضت تبدل المالءة، غير قادرة على أن تسمع صوته

كذلك حتى باعت حصتها من المسرح في الصباح، بنصف ما اشترت، 
فقهقه، وهو يهلّل لما آل إليه . فؤادوأحضرت أشياءها من بيتها إلى بيت 

البيت، يلعن المسرح ورجال التحري والغم، ونزعت قهقهته من أذنيها رويداً 
سدادة األمس، ورسمت على وجهها ابتسامة، ثم عرضت االبتسامة، ثم 

أسرع إلى . صارت ترياق تباريه في اللغط، واستبد بهما الجوع فجأة. انفجرت
التهما واقفين ما تباهى في جمعه، . عام، وهي تتفرجالمطبخ يعبث ببقايا الط

توسد ذراعها ودثرته بصدرها . وانطلقا في سباق من المطبخ إلى السرير
  :تنهدت ووشوشته. وبالذراع اآلخر

  .بيروت ليست لنا. البد أن نفترق.  حبيبي فؤاد-
  :همس وهو يلثم مفرق حاجبيها

  . الشام قريبة-
  .أودع المسرح خطرت لي اليوم مصر، وأنا -
 هنا شْخلّنا نع. ما من فنانة في الشام ال تخطفها مصر.  مصر بعيدة-

  .حتى أتخرج
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 اليوم حلمت وأنا رائحة للمسرح أني أقترب من مسرح آخر في -
  .ترياق الشام كادت أن تضيعني. ترياق الصوان: مسرح اسمه. مدينة أحلى

  .البد لك من اسم آخر.  ما من فنانة تظهر باسمها-
  .أنا ال تخطفني مصر وال غيرها.  أنا أظهر باسمي-
  . إلى الشام إذن-
أظن أني أعرف . ال تضحك مني.  لكنني أجهلها، وما تجهله تخافه-

  .مصر أكثر، مع أني ال زرت هذه وال هذه
  .الشام حبيبتي أيضاً، مثلها مثلك. أنا أعرفك على الشام.  ترياق ال تخاف-
   متى؟-
  . اآلن-
 تبقى معي حتى أشتري أو أؤجر أو أؤثث المسرح وأجمع  والجامعة؟-

  .فرقة، وأبدأ شغلي، ال يا حبيبي
أنت تضعين قدمك على أول الطريق، وأنا .  أبقى معك األيام األولى-

  .أرجع، وكل فترة أروح، أو تجيئين
  هل تريحني الشام منهم، وأنت هنا؟. لوالك كانوا ضيعوني.  آه يا فؤاد-
غداً أتخرج، ونكون سوية، . أنا معك دائماً. قريب منكأنا .  ال تخافي-

  .في الشام أو في غيرها
. والمسرح؟ والشيخ؟ ما أحضرته اليوم كما وعدتني.  آه يا فؤاد-

  والباشا نفسه؟
والشيخ يحضر غداً، والمسرح يقوم . البد.  الباشا دائخ في االنتخابات-
  ماذا تريدين مني أيضاً؟. بعد غد

ا، وكان السمع قد ضاع منهما، وشرع البحر يصخب، غمغم وهو يقبله
والشعاع يوشك أن يالعب خيالهما أسفل الجدار، لوال أن الطرق قد تعالى 

  .على الباب
*     *     *  
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-٢٠-   
  :قالت ترياق

يدور بنا . نصبر على السائق، ويصبر علينا.  بالسيارة، وحدنا، نسافر-
  .كما نشتهي، وأنا أدفع األجرة

  .طفلة، ثم رضخ ضنيناً بفرح الطفلةوعاندت ك
كانت كمن يهيئ الحتفال طويل، واستثنائي، لذلك مضت السيارة إلى 

وفي سيارة أخرى بحثا عن الدكتور نورس األكاشي، من . طرابلس، فحمص
وتشهت في العشاء أن تشرب وترقص، كما . بيت إحسان بك إلى الميماس

 ساهرة، تلك الليلة، كما ولعلها ظلت. تشهت أن تزور مرجمين والمشرقة
زعمت له، وهي تتأمل من نافذتها ليل حمص الملون بقتامة الشجر وصفرة 
القناديل الكهربائية، وتلعن األوتيل الذي فرق بينهما، والدكتور نورس الذي 

  .غمز من رفقتهما، ومن انتقالها إلى الشام
فقة ومثلما تلونت من بيروت إلى طرابلس بزرقة البحر والخضرة الدا

من السوار الجبلي، تلونت من حمص إلى الشام بزرقة السماء وسمرة األمداء 
  .الترابية، وخضرة أهدأ، كانت تزوق تلك األمداء

ومثلما صمتت حين ولّى البحر، حتى جفّت الدمعة في مقلتيها، ودعت 
حمص أيضاً، وفؤاد يرمقها، مشفقاً على فرحتها واحتفالها الذي ظن أنه 

  .امسينتهي في الش
. لكن االحتفال بدأ هناك، من ألوان الغوطة وأصواتها إلى أوتيل أمية

ومن بردى الراقص تحت شرفة غرفتها، إلى ساروجة وذلك البيت الذي 
قدرت أنه بيت الباشا شكيم، إلى قصر البلور الذي اختاروه للعشاء، وهي 
تشتهي أن تشرب وترقص تحت الصفصاف المستحي، في النهر، أو ملء 

ينة، وتراهن فؤاد إن كانت لن تجعل كل هاته النساء الحاسرات مثلها الجن
يرقصن حافيات، ويعدين خلفها فوق الجسر، يزوقن زينة سوره، ويزففنها 

  .وفؤاد إلى دغل بعيد في الغوطة، ويتوجن االحتفال الذي نشدت
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أما فؤاد، فكان يزدرد كذبه على الباشا شكيم والست زهرة، وهو يبرر 
بما تقاذف على لسانه، كذلك اضطراره للخروج بعيد . مفاجئحضوره ال

وضاعفت اضطرابه ترياق، وهي تودعه، متحسرة على نومها . وصوله
ولعل ذلك ما جرأه على أن يستأذن أباه وأمه في حديث قد يطول، . وحيدة

  .على الرغم من عودته المتأخرة
. صوان وأختهاولم ينتظر حتى يأذنا، بل اندفع مذكراً الباشا بنجوم ال

وذكر الخواجة ثابت ومسيو جاك ليونار، ومسرح ترياق الشام، والدكتور 
وسأل الباشا راجياً أن . نورس األكاشي، وتحامى بالعفّة وربما بالخسة أيضاً

يأخذ بيد الفنانة المسكينة، كيال يالحقها األذى في الشام، وكي يكون لها مسرح 
  .ر الفن، والغوثأيضاً، منكراً أية صلة بها سوى تقدي

تواطأت عينا الباشا والست زهرة على تصديقه، ثم تسارا بتكذيبه، وهما 
وفي الصباح فاجأ الباشا نفسه . يصدقان ما ألمح إليه الخواجة ثابت منذ أسابيع

والست زهرة وابنه باشتراطه أن ينأى فؤاد عن ترياق الصوان، لقاء أن يأخذ 
 وتصاغر في صمته الذي طال قبل أن هو بيدها في البداية، فأطرق فؤاد،

  :يرتجف صوته
  ...لست هنا حتى.  أنا بعيد يا أبي، في بيروت-

  .وعجز عن أن يتمم قوله، فجرى إلى الباب، ولحق به الباشا
*     *     *  

رفض أن يودعه أحد، . إلى بيروت أقلّه القطار المسائي في اليوم نفسه
لى الرغم من أن الباشا قد تكلم واضطرابه يكبر، وصمته وصغاره أيضاً، ع

كما جمعها عصراً مع . أمامه وأمام ترياق مع المسيو فرنان طالباً لها الحماية
وبفضله أنجز االتفاق على .  وخلفه عبد الودود السعد-سري أفندي أبو الخير 
إال أن ذلك لم يكن ليرضي فؤاد، وال ليرفع عينيه . تأجير سري المسرح لها

. ق، بل إنه لم يكد يكلمها طوال النهار، إال حين أشار إلى سفرهإلى عيني تريا
كان يحس أنه يتطامن أمامها وأمام أبيه، ال تعزيه فرحتها القلقة بما أنجز 

ولما اقترب موعد القطار أحس أنه  يتقلص في جلده، . الباشا لها في ساعات
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ن، ال ينشد ثم ضاعفت تقلصه الوحدة، حتى رأى نفسه أصغر من فأر، أو أجب
إال الفرار من الشام وأبيه وترياق، ويتوجس من بيروت، كأنه يدخلها أول مرة 

  .وهو طفل، ويتوكأ على ذراع أمه
أما الباشا فغادر األوتيل إلى بيته الجديد، قبالة قصر مصطفى باشا، 

وبدا . يسترجع إشارات سري أفندي إلى االنتخابات، كأنه يحدد ثمن استجابته
رة يضطرب في يدي الباشا الذي ألف أن يقودها بنفسه، منذ نفض مقود السيا

لكأن المقود وفؤاد والبيت وسوى . يده من النادي، وبادر في بناء هذا البيت
  .ذلك مما يغمض عليه اآلن، يتمرد، وهو ال يملك سوى اليدين الشائختين

ماً  أو القصر، كما سماه بعضهم مفخّ- كان الباشا يلجأ إلى البيت الجديد 
 يشكو إليه تعباً، أو يبتغي راحة أو تأمالً، كلما وقع في عسر، أو أبرق له -

يسر، وبخاصة منذ خسارته الكبرى في أسهمه في برلين، أو خسارته 
 في الكتلة، حتى المعركة االنتخابية الجديدة، -  كما بات يعدها -الصغرى 

  .ائل لميعةودعوة الوئام بينه وبين سليم أفندي البسمة، وانهمار رس
اآلن، بدا البيت، وهو يطوف به منقبضاً، أبعد عما خاطب فيه، على 

اآلن فقط، يصدق هشام الساجي أو . الرغم من أنه تأنى في البناء وفي التأثيث
الخواجة ثابت أو سواهما ممن شخّص في البيت مسحة جلية ومميزة من بيت 

سية التي أخذت تروج ساروجة، ومسحة أكبر جالء وتميزاً من العمارة الفرن
واألثاث أيضاً حمل هاتين المسحتين، ولئن راق ذلك للست زهرة، . في المدينة

إال أنها آثرت أن تظل األسرة تقيم في ساروجة، ريثما ينهي فؤاد دراسته، 
  .فيتزوج ويقيم في قصر المهاجرين

لم يأت البيت الجديد إذن شاهداً على هذا العصر، كما حلم الباشا منذ 
بل إن البيت المنشود يبدو، وقد أسرع العقد الثالث من القرن، . ن بعيدةسني

لذلك . وأمالت ترياق الصوان عنق فؤاد، أشد غموضاً على الباشا، وأصعب
. أكبر حكمة الست زهرة، وهو ينادي الخادمة، في مالزمة البيت القديم

خلى عن لن أت: ولذلك راح يتمتم معتذراً من لميعة وبيجيت والناس جميعاً
وإذا كان لم يستطع، أو لن يستطيع، أن يرفع شاهده في . البيت القديم ألحد
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وليكن لفؤاد أن يحقق . بيت آخر، فليحافظ على األقل على شاهد أبيه وجده
لذلك ال ينبغي لفؤاد أن يتلهى بترياق، . الحلم الذي أعجزه، وقد يظل يعجزه

ون لألسرة شاهدها المقيم على كبال يختل الميزان، أو تنقطع السلسلة، فال يك
  .كل عصر

*     *     *  
على الكنبة األقرب استرخى، والخادمة األربعينية أو الخمسينية تسعى 

طلب األرجيلة وهو يشيح عن هذا الجسد الذي البد أنه ظمآن، ما . بين يديه
تلبس الجسد الذي ابتعد أو اقترب بترياق، . دامت الخادمة أرملة منذ شبابها

 في الصالون صوت الخواجة ثابت، يفسد ابن الباشا، أو يحذر الباشا من وضج
جري ابنه خلف بنت الصوان، أو يبارك بهذا البيت، تتقدمه الثريا المرصعة 

  .التي سوف تضيئها الخادمة قبل أن تنصرف، بعد قليل
  :قال الخواجة متخابثاً

كنّا عشنا فيه لو أنك عمرت هذا البيت أيام الشباب، .  تأخرت يا باشا-
  .يومين حلوين هنا

  :قال الباشا متعففاً
بيتك اآلخر في بيروت كان جنّة، وتبقى بيوتك كلها جنة .  البركة فيك-

  .إن شاء اهللا
بيت مدام لور، بيت الخواجة، نسيت؟ اآلن جاء :  كنت دائماً تقول-
ا أن. الباشا ال يشيخ. بيت الست زهرة في ساروجة، وبيت الباشا هنا. دوري

ماذا تخبئ لنا من . أنت وفرت شبابك لهذا البيت، ال تنكر. أسرفت في شبابي
مفاجآت؟ صار في الشام مثل بنات بيروت، والباشا دوماً كريم ووفي، ال 

  .ينسى أصدقاءه
وناداه مكتبه، فنهض إليه، . لم يستطع الباشا أن يقهقه كما فعل حينذاك

جلس على الكرسي الذي أهدى . وةوهو يأمر الخادمة أن تبدل األرجيلة بالقه
إليه المسيو فرنان، وزهت أمامه األقالم المذهبة التي أهداه إياها سليم أفندي 
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تناول واحداً منها، وهومت كفه فوق الدفتر الذي ينتظر منذ أسابيع أن . البسمة
أعاد القلم والخادمة تدخل بالقهوة، وأبعد الدفتر إلى . تنتزع منه رسالة للميعة

  : المكتب، وقرب رسالة لميعة األهم واألكبر، وقرأأقصى
والشيخ زين بقراره الذي علمت به قبل وصول رسالتك ضرب ... 

نصب الجسر بينه وبين لندن، . نفع سورية أوالً يا أخي. عصافير كثيرة معاً
الشيخ زين أيضاً بهذا القرار وطّد مكانته عند . وليس فقط بينه وبين زوجي

لنفسه األبواب التي كنا نرجو، بيجيت وأنا، أن تنفتح على الفرنسيين، فتح 
ليست مسألة . وحدها، كما تعلم يا أخي I.B.C ـيديك، فالمسألة ليست شركة ال

. هي مسألة المستقبل يا أخي، المستقبل الشخصي والعام. الخطوط الراهنة
وأرجو أالّ تمّل مني إذا استطردت، أو أعدت عليك ما سمعته من بيجيت 

بل ما كنت تذكره أمامي وأمام الست زهرة . ني منذ سنوات، مرة بعد مرةوم
حديثك عن شركة برنتشوف : منذ أيام الحرب، بعد كل رجعة لك من برلين

شركة الستخراج : كومندوس آرابيه ان؟ صوتك الذي يرن في أذني اآلن
ن، األلمان يا لميعة أرسلوا مهندسين جيولوجيي. البترول من الموصل يا أختي

وبئر زاخو منذ سنين يا أخي . أرسلوا حفارين، بدأ الحفر في زاخو يا لميعة
عالم اليوم . يضخّ سبعة أطنان كل يوم، وهذا ليس بشيء يذكر في عالم اليوم

يقدرون أنه يكفي العالم . يتحدث عن بحار النفط النائمة تحت تراب العراق
ة تحت تراب بالد مهنا يتحدثون عن بحار أكبر نائ. كله لخمس عشرة سنة
وذلك الهولندي المتأنكلز كما يحلو لبيجيت أن . العراقعربية أخرى، غير 

يعيره أربى رأسمال شركاته ومؤسساته كما قدروا أخيراً في باريس على مئة 
من موظف في بنك في امستردام قبل خمسين سنة إلى : خذ إذن. مليار فرنك

ديتردينغ . هذا هو النفط يا أخي. يومنابليون النفط في العالم، كما يلقبونه ال
روكفلر هو اآلخر يا أخي ليس . أكبر من دولة كبيرة، أقوى من حكومة قوية

 وهذا التعبير لبيجيت - الجبهة النفطية األميركية في العالم . بأقل من ديتردينغ
وكل منهما يوظف .  يقودها روكفلر، والجبهة االنكليزية يقودها ديتردينغ-

توركيش : خذ مثالً شركة النفط التركية. كل الجهات في شركاتهاألموال في 
في الرسالة السابقة ذكرت لك عرضاً أنها كانت فرعاً . بتروليوم يا أخي
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واليوم أضيف أن األلمان كان .  هي أيضاً شركة لديتردينغللرويال دوتش شل
س ال تن.  وهذا ما فاتك في حجاتك لبرلين-لهم ضلع فيها هو الدوتش بنك 

الخواجة غولبنكيان، خواجة الخمسة بالمائة، واالنكلو برشيان، وهذا ما هو 
هذه . مثلهم فيها مثل االنكليز. أهم، فنصف أسهم هذه الشركة للفرنسيين
 فأنا عربية، كما أني -  ال تزعل - الشركة التي لم يسمع بها أحد قبل حصولنا 

شركة النفط االنكليزية .  على امتياز دارسي-انكليزية، حتى ال يزعل زوجي 
هذه، هي التي رسمت خرائط الحرب في الشرق، كما قرأت في مجلة ثانوية 

وبرشيان هي التي أدارت لنكاألولما ذكرت ذلك لبيجيت، أضاف أن . مؤخراً
هي التي . وضات بيننا وبين االنكليز والروس القتسام تركة العثمانيينافالم

 الكلمة -يصدعنا به السوريون جمعت سايكس وبيكو في اتفاقهما الذي 
 واالنكلوبرشيان يا أخي هي -لبيجيت طبعاً، فأنا ال أنسى أبداً أني سورية 

أرأيت أهمية قرار . التي خصصت مرفأ حيفا لنا، من أجل سكة حديد بغداد
  الشيخ زين؟

لم تهتم أنت، وال أحد في الشرق كله، كما أظن، وليس في الشام 
.  انعقد بعد نهاية الحرب بعشرة أيام فقط يا أخيوحدها، بمؤتمر النفط الذي

وصاحب التاج الفرنسي . ملوك النفط جميعاً كانوا هناك. ديتردينغ كان هناك
شركة شل، شركة النفط : هو الذي عدد أصحاب الفضل في انتصار الحلفاء

اآلسيوية، المكسيكان ايفل، الستندار أويل، واالنكلوبرشيان وأخواتها 
سيذكر التاريخ بإعجاب وتقدير مساعيها ألجل .  البر والبحروشريكاتها في

سيذكر ديتردينغ، غولبنكيان، . البشرية، ويذكر بشرف مديريها العظام
أطفالنا سيذكرون هؤالء أبداً في طليعة من حرر . فرينوس، كوردي، بدفورد

هذا ما قاله الشيخ الفرنسي يا أخي، وهو ينشد أن يكون النفط دم . المدنية
  .لسالم، كما كان دم الحربا

كما أن .  لم يذكر أحد دارسي في المؤتمر- بصدق أقولها - لألسف 
منذ : ولكن تعال نتفحص. الشيخ زين سوف ينسى بعد كثير أو قليل من السنين

الكولونيل . أقّل من ثمانين عاماً تدفق مصادفة النفط بدالً من الملح في تيتسفيل
 ولعل بنسلفانيا - أيضاً في ذلك المؤتمر األميركي الذي لم يذكره أحد
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ومنذ أقّل من .  كان ينشد مياهاً يبخرها- والواليات المتحدة كلها قد نسيته 
أما روكفلر فكان . خمسين عاماً كان المرتب الشهري لدتيردينغ ثالثين فرنكاً

 واليوم يا - أرأيت أني سأبقى مسلمة؟ - يستدين من والده بالربا كما نقول 
ت تعرف جيداً ماذا صار النفط يعني، وال أقصد للحكومات فقط، بل أخي أن

كيف يمكن أن : قل لي باهللا عليك. لكل شيء في الحياة، خاصة في هذه البلدان
  يكون األمر إذن بعد خمسين سنة، حتى ال أقول بعد مئة؟

أرجو أن تطلعه . أسعدني ما كتبته لي عن اهتمام فؤاد بهذه القضايا
يندر أن . الخبيث يتدلل على عمته كما كان وهو صغير. لةعلى هذه الرسا

وأنا أشاركه الرأي في أن الروس لن يستطيعوا أن يحتفظوا بنفطهم . يكتب لي
  ...البد أنه سمع هذا الكالم من أحد، أو قرأه. طويالً بعيداً عنا

وإلى يساره، . ووضع الباشا الرسالة على طرف المكتب، إلى يمينه
ابل وضع الطربوش، واسترق من ساعة الحائط نظرة، ثم على الطرف المق

  .غادر المكتب، ورأسه يضج بما ازدحمت به الرسالة
بعد قليل استأذنت الخادمة، فأذنت لها إشارته، وهو يتمشى في الصالة 
الفسيحة جيئة وذهاباً، يشفق على لميعة من أنها صارت تنسى، على العكس 

ذكر التوركيش بتروليوم، كما كانت قبل ال زالت لميعة ت. من المستر بيجيت
وفي رسائلها السابقة، في أحاديثها . أن تغدو هذه الشركة شركة نفط العراق

المطولة معه منفردين، أو مع بيجيت، وفؤاد أيضاً، كانت تنسى الكثير مما قال 
الباشا، أو كتب لها، وتكتفي بما يقول المستر بيجيت، أو بما يتناهى إليها من 

  .ي مقامه، أو بما تقرأسواه ف
*     *     *  

حين بدلت التوركيش بتروليوم اسمها كتب الباشا لصهره يسأل عن 
لكن بيجيت آثر أالّ . مزاحمة أميركا بعد فرنسا لالنكليز على النفط في العراق

وبعد شهور، بينما كانوا جميعاً ينتظرون . يجيب حتى يلتقيا، كما كتبت لميعة
تحرص الست زهرة على أن تستقبل به الست لميعة الغداء الشهي الذي 

  :والمستر بيجيت، في كل زيارة، كرر الباشا سؤاله، فأسرعت لميعة
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  .االنكليز هم االنكليز.  ال تقلق يا باشا-
  :وأسرع فؤاد الذي كان في إجازته الصيفية

 عندما انتهت الحرب كانت الواليات المتحدة تستخرج وحدها ثالثة -
  .في العالمأرباع النفط 

  :قال المستر بيجيت مستخفاً
  . وماذا يعني ذلك؟ العبرة لمن يملك، ال لمن يستخرج-

  :قال الباشا
في سان ريمو تركتم للفرنسيين ربع .  العبرة لمن يحافظ على ما يملك-

  .نفط الموصل حتى تسكت
  :قال فؤاد

  . تركوا لها سورية أيضاً يا باشا-
  :قال الباشا

  .ن الفرنسيون يذكرون حقاً لهم في نفط العراق قبل الحرب ما كا-
  :قالت لميعة

هل كنا سمعنا بسان ريمو لوال .  ما بعد الحرب شيء وما قبلها شيء-
  !الحرب

  :قال مستر بيجيت
 بالنسبة لكم يا باشا، وللعراق طبعاً قبلكم، المهم اآلن هو شركة نفط -
. حتى سنة ألفين يا باشا. الملك أعطاها االمتياز حتى نهاية هذا القرن. العراق

يعني خمساً وسبعين سنة، واسمح لي أن أذكرك أن المحافظة على الملك تكون 
هذا على . أحياناً بالمشاركة، بالتوسع، بأشكال عديدة، وليست دائماً باالنفراد

  مستوى األفراد يا باشا، فكيف على مستوى الحكومات والشركات الضخمة؟
  :قال الباشا

ار لألميركان في البيدر حصة، كما يقول الفالحون  المهم أنه ص-
  هل صارت يدهم طليقة حقاً في الشرق يا عزيزي؟. عندنا
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وكل ما يقيمونه . قليالً، وكل شيء بثمنه:  في شرقكم العربي يا باشا-
النسبة التي توزعت بها الحصص في شركة نفط العراق، . لنا فيه حصة

عرف يا باشا أن في شرقكم ما ليس من ت. تتوزع بها الحصص فيما قد يقيمونه
  . امبراطوريتنا

  . لذلك ال يستطيع األميركان أن يلعبوا في العراق، أو على ساحل الخليج-
  :قالت لميعة، فقاطعها بيجيت

. هذه من االمبراطورية، مثلها مثل الهند لو شئت.  عفواً عزيزتي- 
. سمين، لنا وحدنااألميركان يحاولون، وسيحاولون، ولكن اللعب هنا، كما ت

مصلحة االمبراطورية هي التي . لن نسمح ألحد أن يلعب هنا على هواه
  .تحدد هذا اللعب
  :قال فؤاد

الغولف أويل األميركية حلت محل .  لكنهم يلعبون يا مستر بيجيت-
االيسترن اند جنرال سينديكات في البحرين والكويت، وأين أيضاً من ساحل 

ل عجزت شركتكم حقاً عن التنقيب؟ كيف لم تعطكم الخليج أو من الجزيرة؟ ه
  الغولف أويل على األقل حصة فيما تقيمه هناك؟

نحن اكتشفنا النفط .  االيسترن يا فؤاد اشترت حق التنقيب وباعته-
الغولف . قد تكون االيسترن ضعيفة. ال األميركان، ولكننا نشتري ونبيع. هناك

 ضعيفة، شركة أميركية أقوى، هذا شركة انكليزية. أويل أقدر على التنفيذ
الغولف لعبت كما تقول عمتك، لكنها غشت في . طبيعي، هذا ليس كل شيء

ولكي تملص من االتفاق، وتعطي لنا ولغيرنا حصة، شاركت شركة . اللعب
  .أميركية أخرى غير موقعة على االتفاق فيما أنشأته في البحرين

  :قال الباشا
ة نفط العراق، في شركة نفط  إصبع األميركان إذن في شرك-

البحرين، وهي طليقة فيما ليس من امبراطوريتكم من شرقنا العربي، كما 
هذا كله خالل سنين معدودة، ماذا تعده؟ أنت تحدثني . تقول، مستر بيجيت

دوماً عن االستراتيجية، فكيف تنظر إلى هذا كله بعد عشر سنين أو عشرين؟ 
 ١٥ م–التيجان 
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 ما يجري، وتحمون مصالحكم جيداً، ولكن بعد أربعين؟ أنا أدرك أنكم تعون
هذا اآلن هو الواقع أيضاً يا عزيزي، فماذا عن المستقبل؟ ماذا عن المستقبل 

  القريب وماذا عن المستقبل البعيد مستر بيجيت؟
*     *     *  
ومن المصنف األسود الجديد تناول الرسالة . عاد الباشا إلى المكتب
  .لمستر بيجيت في نهاية ذلك الغداء الطويلالمغلقة التي أسر إليه بها ا

 شأنه أول قراءة -وحركت فضوله . بلهفة قلّب األوراق على وجهيها
 المقاطع المجتزأة، على الرغم من أن المستر بيجيت أقسم على أن -للرسالة 

وألن فضول . ما اقتطع ال يهم في شيء سوى اسم المرسل والمرسل إليه
ر بيجيت عي، كتبت الست لميعة في ذيل رسالتها الباشا لم يرض، وألن المست

األخيرة ملحوظة تؤكد أن المرسل والمرسل إليه قائدان من قواد الثوار، وكل 
  :وتقافزت نظرات الباشا تقرأ. منهما اآلن في منفى غير بعيد عن الشام

ورد لي من ألمانيا مكتوب ينبئ بمشروع عظيم يحصل منه وال ... 
العالم وذلك أن األلمان اخترعوا ماكنة يشاهد بها كل ما شك انقالب كبير في 

وهذه الماكنة تصلح لتحقيق المعادن . تحت األرض كما لو كان فوق األرض
والمياه وزيوت البترول وكل ما يلزم أو يفيد االطالع عليه مما تحجبه طبقات 

  .األرض فكأن هذه اآللة مفتاح مخبآت الثروة
توجد مع : ثانياً. أوالً ال تباع أبداً:  ما يأتيوشروط استعمال هذه اآللة هي

أي ألف ( ألف مارك ذهب ٢٠مهندس مختص بها فالمستأجر يدفع عن كل شهر 
 ألف مارك ٣٠المستأجر عليه عدا األجرة أن يدفع في أحد البنوك : ثالثاً). جنيه

 هذا تأمينات بحيث إذا فقدت اآللة أو غصبت تأخذ الشركة التي تخصها هذه الماكنة
ال ترسل هذه اآللة إال لفحص األراضي التي يكون قد تقدم : رابعاً. المبلغ تضميناً

تقارير من مهندسين معدنيين بأنها مظنة معادن حتى ال تذهب التحريات واألوقاف 
فمتى كان قد تقرر كون األرض أرض معادن أو زيوت يصير . بدون فائدة

إن ظهرت : خامساً. ن النقط للحفرالمهندس الذي يدير هذه اآللة هو الذي يعي
  .زيوت ومعادن في محل فالشركة المذكورة حاضرة ألخذ امتياز استثمارها
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والحاصل أن المشروع عظيم وهو اختراع غير سابق ويمكن أن تستفيد 
ويمكن أن يستفيد منه الحجاز . منه العراق في المعادن واألنفاط والزيوت

ال بالسعي يا أيها األخ إن كنت ممن وشرقي األردن وفلسطين واليمن فحيه
ويمكنكم أن تسعوا في . يسعى لفائدة عربية عامة مقرونة بفائدة خاصة

استعمال هذه اآللة بمصر أيضاً على أن الرأي عندي أن تخاطبوا بشأنها 
حكومة العراق ألنني أنا ال صلة لي معها وأنتم ال تعدمون هناك صلة 

فون األماكن التي فيها معادن أو يظنون والعراق ال يخلو من مهندسين يعر
  ...فيها معادن

أعاد الباشا األوراق إلى المصنف بأناة، وهمهم كما فعل مراراً في 
كانوا يسمسرون بين الشركات ! هم يبيعون ويشترون إذن: األسابيع األخيرة

  !والحكومات، ونحن نبكي عليهم ونختلف من أجلهم
 لميعة، وتقدم من النافذة وضع المصنف على المكتب، فوق رسالة

. هبت نسمة مسائية جعلته يتلمس رأسه العاري. المشرعة على تخوم الصبارة
عادت يده تتلمس . جلس على الكنبة المواجهة للطربوش. استدار إلى المكتب

رأسه، والمكتب يمتلئ رويداً بهمس المستر بيجيت وصخب فؤاد ونظرات لميعة 
لمالعق والصحون، ليس في غداء االحتفال والست زهرة وجلبة الخادمة وا

وحده، بل في عشاء آخر، غداء آخر، في بيوت أخرى، ود الباشا لو أن منها هذا 
ورويداً أخذ المكتب يفرغ من الظالل واألصداء، ليخلو الباشا بالمستر . البيت
كأس الويسكي في يد الصهر العزيز، السيكار بين أصابع اليد األخرى، : بيجيت
ان تذهبان بعيداً خلف ستائر مطعم األوتيل، التانغو يرقّ، وبيجيت يرسم من العين

ومن جديد حاول الباشا . جديد من صار الباشا يسميه ببطل بيجيت، ومثَله األول
. أن يتبين مالمح الطالب الذي أحب الشرق كما أحبه بيجيت، فيمم إلى عباد النار

ائرهم ال تنطفئ، ألنها تقوم على الغاز استهوته الزرادشتية، وألهمه اهللا أن من
كذلك بدأ دارسي مغامرته، . المتسرب من جوف األرض، والبد أنه النفط إذن

وبيجيت ينشد من جديد أمام الباشا أن يكون له لمحة واحدة من شجاعة وإلهام 
ارسي، والشركات دفلو أن بيجيت أخفق كما أخفق ذلك القديس . ذلك الرجل

صمته بالبله واالحتيال، لكان على األقل عاد من حيث أتى، نفضت يدها منه، وو
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لكن دارسي صبر حتى تفجر البئر األول . والزم بيته الريفي، إن لم يكن انتحر
  .وفي جيبه يستقر االمتياز النفطي األول في الشرق

إنه . بيجيت ما زال شاباً. ذلك هو الفرق. كان دارسي الطيب قد شاخ
 والبد لالنتلجانس سيرفيس أن تطلع إذن للشيخ، ترافقه .أصغر من الباشا نفسه

على الباخرة، من االسكندرية إلى نيويورك، فاالمتياز في جيبه، والمنافسون 
يتكالبون، يرهقون القديس بمساوماتهم وأحابيلهم وسعارهم، يكادون أن يظفروا 

، باسم به، لوال الراهب الذي أنقذه، وأنقذ االمتياز، لتقوم االنكلو برشيان
  .االمبراطوية

هون صوت بيجيت على الباشا أمر األمريكان وهو يمتزج مع صدى 
فذلك الراهب الذي حاول أن يلعب من خلف ظهر . رشفة من الويسكي

  .االمبراطورية مع األميركان فيما بعد، اختفى
غيبته رشفات  . اقترب الصوت ونأى: االمبراطورية فوق الجميع

تماوجت عينا بيجيت، كما تماوجت . قصة، ثم غابتالويسكي والخصور المترا
األرض في إيران والعراق وتركيا، أو كما تماوجت الحدود والمصالح 
والشركات والشاهانات وحقوق االمتياز والدول، حتى عاد صوت بيجيت يردد 

ابنوا األحواض لتخزين : نداء أمير البحر المهووس بالنفط منذ ثالثين سنة
  .الويل لمن يحارب وهو ال يملك النفط. رب النفطاستعدوا لح. النفط

 - همس الباشا في أذن بيجيت -بالطبع كانت الحرب ال تزال بعيدة 
والفرمان الشاهاني يحصر بالسلطان حق البحث عن النفط في الموصل، بعد أن 

ثم يمهل شركة . اشترى األرض ودفع ثمنها للخزينة، حامياً لها من األجانب
آنئٍذ كان بيجيت .  األناضولية سنتين، كي تدقق له في األرضالخطوط الحديدية

ال . صغيراً، والباشا في أوج شبابه، يحفظ استنبول أكثر مما يحفظ سورية اآلن
بل ينتظر خمساً وعشرين سنة، حتى تكون . يدرك ما يدرك السلطان، وال األلمان

 رأسه بحثاً عن له مع بيجيت تلك الخلوة، فيرثي لنفسه، يبتسم للسلطان، يتلمس
قبعة، ينحني لأللمان واالنكليز والفرنسيين والكنديين والهولنديين واألميركان، 
ينحني أيضاً انحناءة خاصة للروس، وفجأة تخز أنفه رائحة كريهة، لم يشمها من 
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ينهض ويتشمم حذراً، يصد الهواء، يتقدم نحو المكتب، وهو يمد أنفه وشفتيه . قبل
صاحبه، مثل حمار شبق خلف حمارة، يتناول الرسالة، مثل كلب جائع خلف 

يتشممها، يعيد قراءة ما نقلت لميعة من خطاب وزير الخارجية الفرنسي 
L’argent ne pas d’odeur, Le patrole ne pas d’odeur. ي الرسالة، يتجرأثم ينح 

اقه على أن يمأل صدره بالهواء، يفتقد الرائحة الواخزة الغريبة، يرتّل في أعم
وتتصادى في . ليس للنفط رائحة، ليس للمال رائحة: خلف الوزير الفرنسي

المكتب أصوات بيجيت، لميعة، فؤاد، ترتّل خلفه، وإذا بالشيخ زين يمثل له وقد 
حضن خديه بين كفيه، يتربع على السجادة مركزاً سبابتيه في أذنيه، وينطلق 

ى الرغم من أن رسالة لميعة تومئ له مجوداً بآيات غير بينات، ينكرها الباشا، عل
إذ ذاك كانت إصبع . من الخلف محذرة من التجديف، ومأخوذة بترتيل الشيخ زين

سليم أفندي البسمة قد ضغطت على الجرس، مصممة على أالّ ترتفع عنه حتى 
  .ينفتح الباب، بعد أن مل صاحبها من القرع المهذّب

*     *     *  
من وادي السرحان إلى الزعماء جميعاً، كي كانت الدعوى التي انطلقت 

يلتقوا هناك، هي التي جعلت الباشا شكيم وسليم أفندي يتقدمان، كل منهما نحو 
لذلك اتفقا على أن تقاطع . اآلخر، خشية أن تنتقل القيادة من الداخل إلى الخارج

حياة، الكتلة تلك الدعوة، وأن تبايع الزعيم الحلبي المريض بزعامة الكتلة مدى ال
. وأن يدرس في الشام، ويقرر، ما سوف يدرس في وادي السرحان، ويقرر

ولعل ذلك ما شد . وسرعان ما استفاق الماضي الحميم، فتآلف الرجالن من جديد
أزر الكتلة، وفوت على وادي السرحان ما كان الزعماء المنفيون، ومن لباهم، 

زأة من منفي إلى منفي بعيدة عما ولم تكن تلك الرسالة المجت. يأملون من نجاح
قاد الباشا في ذلك كله، على الرغم من أنه ظل وفياً للمستر بيجيت، ولم يبح لسليم 

وألن سليم أفندي كان مهموماً بانتخابات غرفة التجارة، فضالً عن . أفندي بسرها
ار االنتخابات النيابية، ويأمل في تلك، كما في هذه، فوزاً كاسحاً، فقد أوجعه قر

المندوب المباغت بتعيين أعضاء الغرفة، وإلغاء انتخاباتها، واستبعاد سليم أفندي 
  . منها- أقوى المرشحين -
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لم تهدئ انفعاله صحبة رضا بك، أو عارف بك، ذلك النهار، فبحث 
عن الباشا، وأثاره أن يكون قد اختفى، بعد ما قضى أغلب نهاره مع ابنه 

  . والراقصة ترياق الصوانوسري أفندي وعبد الودود السعد،
البد أن الباشا في بيته الجديد إذن، ربما مع ترياق الصوان، وقد عرف 

كذلك خمن سليم أفندي، فغادر مكتبه في عرنوس إلى . كيف يبعد اآلخرين
  :المهاجرين، ولما أيس من الجرس، وهم بالعودة، فُِتح الباب، فصاح

  .دمة إذنصرفت الخا.  الباشا بنفسه يفتح؟ ها ها-
  :أبدل رأس الباشا العاري الصيحة بالتحية، ثم بالهمسة الضاحكة

   أين هي؟-
   من؟-
  .هنيئاً لك.  ترياق الصوان-
   بماذا؟ وما أدراك بها، أو بأني هنا؟-
  . أعتذر عن حضوري الثقيل هذا-
حسناً فعلت بحضورك . أنا وحدي. ادخل.  ال تخرف وال تعتذر-
  .جة لكأنا متضايق، وبحا. الثقيل

قال الباشا وهو يتلمس رأسه، ويسرع إلى طربوشه، يالحقه صوت 
  :سليم أفندي

  دريت؟. غرفة التجارة أفلتت منا.  أنا أيضاً، وهذا ما جاء بي-
هذا يؤكد أننا . التعيين بدالً من االنتخابات دليل خوفهم منا.  ال تزعل-

  .سننتصر في االنتخابات النيابية
  .ق العينين، وقد تذكر ترياق وفؤادقال الباشا وهو يقبل قل

  ما بك أنت؟ أين الخادمة؟.  فكرت في ذلك، لكنه لم يخفف عني-
  :سأل سليم أفندي، وهو يبدل جلسته، ليواجه الباشا الذي قال متثاقالً

  . صرفتها-
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   ِلم، ما دامت ترياق ليست هنا كما تقول؟-
  . وإذا بليتم بالمعاصي فاستتروا-
حتى فنجان قهوة . اشا؟ دلّني عليها حتى ال أستتر أين المعاصي يا ب-
  .ال تسقيني
صرت جداً أم ال؟ . مثلك مثل الخواجة ثابت.  آه منك يا سليم أفندي-

  ؟اعقل يا أخي، لو تعرف بم حلمت أمس
 بامرأة أصغر أم أجمل يا باشا؟ دعنا من البراعة في الرقص أو -
  وت؟هل هي بارعة حقاً كما يقولون في بير. الغناء

رأيت ترياق الصوان تفعل بي في المنام ما .  الجم ظنونك واسمعني-
  .فعلت أختها باألمير دشاش

  .هذا حلم أم كابوس؟ دعك منها، واتركها علي يا باشا.  أعوذ باهللا-
  . كما ترك الخواجة ثابت أختها على األمير دشاش-
اء كبش فد. أنا أضحي بنفسي.  خلها تفعل بي ما تشاء، وأنا راض-

  ماذا تريد أيضاً؟. لك
األمر يخص . أراك انشرحت، وظنونك تذهب أبعد.  أريد سالمتك-

  .ماذا أفعل؟ أشر علي. ابني فؤاد. فؤاد يا سليم أفندي
  . نورني أوالً-
صديق فرنسي في . الخواجة ألمح لي، ولم أصدق.  فؤاد يهواها-

  .على فؤادأنا خائف . أمس واليوم تأكدت. بيروت أخبرني، وكذّبته
  . فؤاد وترياق إذن؟ من شابه أباه فما ظلم-
  لو كان عالء وترياق، ماذا تفعل؟.  ليس هذا وقت المزاح-
ه من منا ما طاش وهو صغير؟ زوج.  عالء لحيته تسرق منه شبابه-
  .يا باشا

هل . أنت وهي من يعرف.  الست زهرة فكرت بذلك، وأنا حائر-
  أوصيك بالكتمان؟
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ربما، وصاحبة . صديقك الفرنسي؟ وصديق لفؤاد والخواجة؟ و-
  .زوجه. ال سر في ديوان الغرام. لترياق، ربما؟ ال تكذب على نفسك يا باشا

ال أقدر أن . أنا أعرفه أكثر من الست زهرة نفسها.  لن يرضى-
أدعوها إلى هنا، وسوية نسمع منها، : ما رأيك. أفرض عليه وال أرضى بهذا

  .يق الولدنحاول إبعادها من طر
   وإذا رفضت؟-
 ما بك يا سليم؟ أنت تساعدني أم تغلق الباب في وجهي؟ قم بنا نبحث -

  .عن مكان أقل غماً، وسيرة غير هذه السيرة
  :قال الباشا وهو يقف، ويعدل في طربوشه، ووقف سليم أفندي يتساءل

   إلى أين؟-
*     *     *  

 فيه، بعد ما تردد أياماً، لم يعد الباشا إلى ذلك البيت حتى واعد ترياق
  .ومعركة االنتخابات تزداد ضراوة

حضر سليم أفندي قبلها بنصف ساعة، كما واعده الباشا، وغلب 
كان الوقت مساء أيضاً، وقد صرف الباشا . الصمت عليهما قبل وصولهما

  :ولما قرع الجرس، نهضا معاً، ثم تقدم سليم أفندي قائالً. الخادمة
  .سأفتح.  اجلس أنت-

أطلت ترياق بفستانها الحريري األزرق السابغ، فتراجع سليم أفندي، 
  :وهي تشهق ضاحكة

  . سليم أفندي البسمة؟ فهمت من الباشا أننا وحدنا-
وحيت مسرعة نحو الباشا، يسبقها عطرها، فالقاها الباشا مرحباً، وقال 

  :متودداً
  .راًال أكتم عليه س. سليم أفندي أخي.  نحن فعالً كأننا وحدنا-

  :جلس سليم أفندي بجوار الباشا، قبالتها، وهي تبتسم قائلة
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أم أنه ما .  أهالً وسهالً، تشرفت بزيارته لي في األوتيل، وسررت-
  حكى لك يا باشا؟

  .مثل أختها.  سبحان اهللا-
همس سليم أفندي مأخوذاً بالمشبك الفاتن أو بالماسة الساطعة في 

  .ةوسطه، أو باألسنان المتراصة البارق
  .أنت متأكد. تمعن.  ما قلت لي هذا في األوتيل-

  .قالت وهي تستطلع الصالون ببرود
  .اللون نفسه:  اسمحي لي-
  . أنا أقّل سمرة من نجوم-
  . القد نفسه-
  . أنا أطول بقليل-
  . الشعر نفسه-
  إما أنك ال تراني أو أنت ما رأيت.يبدو أنك نسيتها.  ال يا سليم أفندي-

  ما رأيك يا باشا؟. نجوم بالمرة
  :المت عينا الباشا سليم أفندي، وهو يقول

. الشبه في الجسم، يخلق اهللا منه أربعين.  سليم أفندي ال يقصد هذا-
  .ولكن الشبه في غير هذا قد يكون

 ما بك يا باشا أنت أيضاً؟ نسيت؟ لو كانت نجوم ما قبلت أن تلبي -
  .ا جئتلوال فؤاد م: دعوتك، وأنا، اسمح لي أن أقول

  :قال سليم أفندي
  . جميل منك أنك بدأت بالمفيد-

  :كررت عينا الباشا لومه، وقال مرتبكاً
أنت .  اعذريني أوالً ألني صرفت الخادمة، وليس عندي ما أقدمه-

  .تعرفين إذن سبب الدعوة
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 وأعرف أيضاً ِلم صرفت الخادمة، ودعوت صديقك، ويمكن، أعرف -
، كنت أنوي أن أوفر عليك كل هذا التعب، صدقني. ما تريد أن أسمعه منك

ماذا تريد مني . ولكن كرمى لفؤاد نتعب كلنا، ونتعب بعضنا. وأكتفي بالهاتف
يا باشا؟ أن أقول لك حاضرة، وأطرد فؤاد؟ تريدني أن أكذب؟ أنت خائف 

وإذا . خائف من الدس عليك أيضاً؟ تحمل من أجل ابنك قليالً. عليه مني؟ ال
وإذا ما كان، فاليوم الذي تتمناه . فالكالم كله ال يقدم وال يؤخركان كما أراه، 

تموت . أورفوار: سنة، ربما أقل، وافرض أكثر، يلوح لي أو ألوح له. لن يبعد
  .ترياق وتعيشون أنتم

  :التفت الباشا إلى سليم أفندي مستنجداً، وسأل صوته الخافت
  . هو ولد يتسلّى، وأنت تتسلّين-

  :قالت ترياق غاضبة
وأنا لست كما تظن بي .  فؤاد رجل، ولو كان يتسلّى لكنت طردته-

  .حتى أتسلّى
  :أطرق الباشا حائراً، وطال الصمت قبل أن يقول سليم أفندي

  . المال إذن؟ بسيطة-
  . المال والتسلية لك وللباشا-

  :قالت محتدة وهي تقف، فوقفا، وسليم أفندي يسأل مغيظاً
   ماذا إذن؟-
  .أنا أحب فؤاد، وهو يحبني. الحب يا باشا. أفندي الحب يا سليم -

  :قالت وهي تنقل حقيبتها من يد إلى يد، وتتجه نحو الباب
  . الحب يعني الزواج-

  :قال الباشا مالطفاً
ولكن الحب ال يعني الزواج دوماً، وخاصة إذا طلع .  هذا ما نرجوه-

ت كل من أحببت لو أنك تزوج. له في الطريق مثل الباشا، أو مثل سليم أفندي
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. فؤاد حكى لي قليالً. لزادت نساؤك على نساء المصطفى، اللهم صل عليه
  .بون نوي. أنت أيضاً يا سليم أفندي، فيما أظن

قالت وهي تمرق بينهما، وغيبها الباب قبل أن يجفل كل منها اآلخر 
  :قربه، وهو يزاحم في الخروج، لكن الباشا تراجع هامساً

  .أريد أن أبقى وحدي. مع السالمة.  رح أنت أيضاً-
وأطبق الباب برفق، ثم أسند عليه ظهره، وقد أحس بالوهن يستولي، ال 
على جسمه فحسب، بل على روحه أيضاً، فعاتب فؤاد، وكبر خوفه عليه، 
ليس بسبب ترياق وحدها، فهموم فؤاد شتّى وكبيرة، كما يعرف الباشا منذ 

قد ال يكون الباشا نفسه أو لميعة نفسها، أو و. الشهور األولى البنه في الجامعة
أي من مجايلي فؤاد أكثر منه انشغاالً بالنفط، أو اليهود، وسوى ذلك مما ال 

وفي الجامعة، يعرف الباشا أن ابنه واحد . ينبغي أن يشغل الطالب أو الشاب
من نجومها، ال بفضل نسبه، بل بفضل دماثته وحيويته، بفضل ثقافته وتفوقه 

سه وصالته الحارة باألساتذة والطالب، فكيف إذن تتحدث ترياق عن في درو
  الحب؟ وماذا إذا كان الباشا يجهل من ابنه أكثر أو أخطر مما يعلم؟

مشى مترنحاً نحو الكنبة، يفكر في أن ترياق لم تتطاول أو تتحدى أو 
سوى أنها فجرت األلم، . تمكر، كما قد يكون سليم أفندي حسب أنها فعلت

لذلك تنهد عميقاً، .  األوجاع القديمة، وضاعفت األوجاع الطارئةوحركت
وأغمض يغبطها ويغبط ابنه على شبابهما، يلوب على ما ذوى منه، أو ما 

وتثاقل في . تبقى له، يفرد كفيه كأنه ما عاش، أو لن يعيش إال خواء وهباء
 الكابتن إجابة الهاتف الذي طال رنينه، ثم اهتز الطربوش مراراً مؤكداً شك

تحسين شداد في أن الباشا مريض، وربما همس الباشا بحاجته إلى ابن 
أكبر وأقوى من فؤاد، ليسعفه، إذْ هدر صوت الكابتن ممزقاً أسالك 

  :الهاتف
  . أنا يا باشا-

*     *     *  
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كل من قابل الكابتن تحسين شداد، من الباشا شكيم إلى إحسان بك 

ي االستخبارات إلى المسيو فرنان في المندوبية، األكاشي، ومن ديرافور ف
بارك بالرتبة الجديدة، والبعثة الوشيكة إلى فرنسا، ومنهم من عدد مفاخراً ما 

خط النفط الذي وصل الموصل بطرابلس، وما كان له أن يصل : أنجز الكابتن
  .لوال أن كسر الكابتن شوكة البدو وسط البادية

ثة، فكر بخاصة في ذلك االنكليزي األكبر وهو آيب نشوان بالرتبة والبع
الجنرال جلوب الذي فر : سناً وشهرة، والمتسيد على شطر آخر من البادية

إليه من جند تحسين شداد كثيرون، واجتذب منهم كثيرين، كما فعل تحسين 
أيضاً بجنود الجنرال، مستمتعاً بالتباري على القبائل والعشائر، واثقاً من 

لى الرغم من أن بريطانيا ال تقف خلفه كما الجنرال، وال النصر دوماً، ع
  .فرنسا وال حكومة الشام

كان تحسين كلما فكر في ذلك الجنرال رأى نفسه أقوى في وحدته، 
وأقدر على بسط األمان في فيافي الرعب والثأر والذئاب اآلدمية وغير 

ر إلى الفرات، من الب: وسنة بعد سنة صارت البادية تتماثل له سورية. اآلدمية
  .ومن تركيا إلى حدود اإلمارة التي تفصل بينه وبين الجنرال جلوب

اآلن وهو يعود إلى معقله، مدججاً برتبة وببعثة، راحت البادية تتماثل له 
أكبر، تدفع بذلك الجنرال من عمان إلى مكان آخر، وتفسح للكابتن تحسين شداد 

ية يوماً واحداً، وألقتْل صباح اليوم أحكم سور: أن يدرك حلمه أخيراً وأن يناديه
عندئٍذ يعرف . عندئٍذ يعرف االنكليز والفرنسيون من هو تحسين شداد. التالي

  !الملوك واألمراء والزعماء من يكون هذا الرجل المرمي في البادية
اآلن، وتدمر تدنو وتنأى، يودع تحسين الحلم في أعماقه، ريثما يعود 

إبل ورجال وسالح وصحراء، حذاء : ارمن باريس، ويمأل النظر نث
اهللا ال : يخضخض ويرشم الظهر بالطين، طفل وقمل وأم تدعو وهي تفلّي

يخليه من األبدان، فلق وحبس في المرحاض، أباريق يتطهر بها األساتذة، 
وتطوق عنق الصبي األزعر، أزعر يتحرش بولد مدلل ببنطاله، لسان 
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عد تثبت الشدادية فوق السنامات، يفحش، مدن تتوالى، فياف، أحزمة لم ت
محازم من الجوخ األحمر، مالءات من الجوخ األحمر أيضاً أو األبيض، 

د، األتراك يتبددون واالنكليز، وعساكر يختار ويربي من أجل يوم موع
ياسين الحلو وراغب الناصح، فياض العقدة وعبد اللطيف الصوان، 

وكثيرون سواهم يتبددون اسماعيل معال وحمادي الحسون وعزيز اللباد 
  .حين تغيب باريس تحسين شداد

اآلن، والسيارة المدججة به تقترب من المعقل، يتفرد عبد اللطيف 
يراه الكابتن أمام قشلة الوعر . الصوان على يسار المصفحة الوحيدة

موشحاً بجناد عتيق وطلقات فاسدة وخنجر ال يذبح قطاة، يرى خرائب 
، يرى عبد اللطيف والليوتنانت الذي كانه تدمر تتطاول خلف المصفحة

يزور عبد اللطيف مثل . يحتميان من الطائرات الثالث التي تقصف البدو
يطبق الكمد على تحسين شداد جراء اضطراره . سيده عن النجدة الفرنسية

يأذن تحسين، ويقود . يشير عبد اللطيف الصوان بالكيد. إلى طلب النجدة
يطلق النصر .  كميناً قرب جبل سيس-رنسية  بال نجدة ف- عبد اللطيف 

الساحق ضحكة البادية، ال ضحكة تحسين شداد وحده، وتحق لعبد اللطيف 
الصوان الشريطة التي تزين عضده، كأن الليوتنانت بنفسه قد فرغ من 

  .تثبيتها اآلن
واآلن يهون على الكابتن أن يستجيب لعبد اللطيف، فيدعه يمضي كما 

 أو إلى مرجمين، إلى حمص أو إلى بيروت، ليس ألن إلى المشرقة: يشاء
البعثة ستطير بالكابتن إلى باريس، بل ألن سهرة في الشام تتوجت  بترياق 
الصوان، ترقص وتتأبى، وتمأل صدر الكابتن صخباً وحنقاً، ثأراً وشبقاً، أخوة 

  .وفجوراً، ضعفاً وقسوة
الكلب : رياقاآلن ينجلي عبد اللطيف الصوان للكابتن بال غمامة ت

األمين والوحش الكاسر، البدوي والحضري، الفالح والمدني، العسكري أوالً 
نافع : وأخيراً، وإن كان يسعى إلى الخواجة ثابت منذ شيع من تبقى من أسرته

  .ونجوم، وربما ترياق
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المطيع الذي ال يخلو من : عبد اللطيف الصوان الذي رباه الكابتن
و من غدر أو خيانة، الرقيق القاسي، الشاب الذي عصيان، األمين الذي ال يخل

ال يخلو من طفولة أو كهولة، يقترب اآلن من السيارة، يندفع ليعانق، يتسمر 
  .هنيهة، ينطّ ثم يبكي، فيحنو الكابتن من عليائه وتختلج وجنتاه

بعد قليل وصلت سيارتان، ولما انصرفتا كان األفق يتفجر حمرة، وعبد 
  .تد خيمتهاللطيف يلطو لصق و

  :جرى عبد اللطيف يردد. أشار الكابتن ومشى نحو البؤرة المدماة
  . أمرك سيدي-

  :قال الكابتن مصطنعاً اللهو
للتهنئة، : ماذا كان ضيوفنا يريدون؟ إياك أن تقول.  هات يا صلبي-

  .للوداع، فما أحد غيرك هنا يدري بعد بالبعثة: وال تقل. فهذه يعرفها الحمار
  :يف متوجساًقال عبد اللط

.  من يوم رفض الشيخ غثوان أن يترأس حكومة البادية ما رأيناه هنا-
الصلبة ما دفعوا يوماً ضريبة، ال عن األغنام . هو حزين وغاضب يا سيدي

وال عن غيرها، فكيف يدفعون اليوم؟ ما حاجة الحكومة إلى قروشهم؟ ما 
وم البدو، لذلك أظنه اليوم الصلبة وبكرة عم: حاجة فرنسا؟ الشيخ غثوان يفكر

  .صالح األمير دشاش
  :قال الكابتن متظاهراً بالغضب

.  كنت تتنصت علينا؟ أراك أكبر حزناً وضيقاً من الشيخ غثوان نفسه-
  ما لك وللصلبة وللبدو كلهم، ما دمت في طريقك إلى الخواجة ثابت؟

  :تردد عبد اللطيف قبل أن يسأل
   وافقت يا سيدي؟-

ى األفق الذي يتشظّى، والحمرة التي تتالشى، ثم توقف الكابتن، وتملّ
  :التفت إلى عبد اللطيف الذي بدا مثل وتد يغرس وينتزع في آن، وقال
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.  من قشلة الوعر إلى تدمر رأيت كيف قضيت أيامي بال أخ وال ولد-
في يوم . أنا سندك حتى لو كنت في باريس. اهللا يوفقك، واحذر الخواجة. رح

والويل لك إذا تبدلت على سيدكمن األيام تعود إلي ،.  
وأشار باالنصراف، فجر عبد اللطيف قدميه، وتلفت الكابتن حوله 
مدارياً القتامة التي راحت تزنّر األفق، وبدا عبد اللطيف مصلوباً هناك، 

  .فناداه، وإذا به قد ضاع وهو يندفع معانقاً ومجهشاً
*     *     *  

ي المشرقة يجهد كي يبرأ من اليتم، قضى عبد اللطيف الشهور األولى ف
كان يحس أنه ريشة تتطاير من بيت إلى بيت، فال مقام محدداً . وينسج نسباً ما

واجتر الندم طويالً على ما طلب من الخواجة . وال يكاد ينفع في أمر. له
فليس عبد اللطيف العاري منذ رمى بذلة الهجانة من يرث فياض العقدة . ثابت

ليس من رباه . س من سوف يشكم أخته ترياق أو يتخلص منهالي. في المشرقة
ولما جاءت المواسم جميعاً . الكابتن تحسين شداد، وال من آخى نافع الصوان

رديئة، البعل منها والمروي، وفي المشرقة كما في أرض الخواجة والدكتور 
  .نورس، تكوم منهاراً ينتظر حضور الخواجة وعقابه

ولما . ، وفعل أقسى مما كان عبد اللطيف ينتظربعد ألي جاء الخواجة
  :أوفى انطلق المختار

هو جاهل، : أنا أقول أمامه.  عبد اللطيف ال يد له في الزراعة- 
. الموسم مضى يا خواجة، لكن خوفي من الخراب بعده. مهمل: وفوق هذا

أمامك أوالد العقدة، أخوة المرحوم فياض كبروا، وأصغرهم أولى من عبد 
  .الصواناللطيف 

وبين أيديهم توسط . كان المختار يتوسط ابنه وصهره، قبالة الخواجة
وفجأة ارتعش وأحس أنه قد بات . عبد اللطيف عدداً من الفالحين المسنّين
لكن أحداً لم يفسح له، على الرغم . عليه أن ينتزع كساء، وأن يستعيد من كان

لذلك نشب مقاطعاً . ظةمن أن الغروب أوشك، وقد يغادر الخواجة في أية لح
  :لغط الفالحين وازورار الخواجة وغبطة المختار، وصاح
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الصهر أغلى من .  المختار ذكر أوالد العقدة يا خواجة، ونسي أوالده-
االبن، ولكن على الحماة، على النساء، ال على الرجال، أم أنك يا مختار تريد 

على شمالك، صهرك على يمينك، وابنك : أن تضب المشرقة تحت جناحيك
وتزيحني من الطريق، والخواجة بعيد، وبيت األكاشي أبعد، ولو كانوا في 

انشفي؟ أنا : حمص؟ أنا حجزت المطر في السماء هذه السنة؟ أنا قلت لآلبار
جاهل ومهمل، وأنت يا مختار، كم لجأت إليك فما أنجدتني بحرف؟ زريبة 

من أفلت . المشرقة فعلأبيت فيها ما أعنتني بتدبيرها، وال صاحب نخوة في 
  الفالحين على هواهم بعد المرحوم فياض؟ أنا أم أنت؟

  :ثم التفت إلى الخواجة والزبد يغطي شدقيه، وتضاعف صياحه
بال الهجانة؟ هذا الموسم مضى يا :  أليس من أجل هذا قلت قبلي-

إما أن . الموسم القادم نرى. خواجة، كما قال المختار، وخسارته علي
ربي كما : وإما أن أخرج من المشرقة. عفين، وتكون المخترة ليأعوضك بض

  .خلقتني، ولو ما كفاك تقتلني
وبدا حين توقف عبد اللطيف كأنما . كان الخواجة يصغي متأمالً

ثم بدا في الصمت العابر كأنما يسترجع صدى غاضباً لعدو حميم، . يستزيده
 ترياق وحدها، فال يجد يدفعه دفعاً إلى أن ينتقم من بيت الصوان، وليس من

سبيالً إال أن يوثق ما بينه وبينهم، يضاعف من حبه لهم ومن مقته، ويساوي 
ولما انطلق لسانه، يصلح ما بين عبد . ما بين الثقة المطلقة والخيانة المطلقة

 قد -اللطيف والمختار، كان قد تأكد لديه صواب اختياره لعبد اللطيف وريثاً 
كما قدر صواب اختيار عبد اللطيف له، بدالً من . قدة لفياض الع- تأخر حقاً 

  .الهجانة، أو األخت اآلبقة، أو العالم كله
*     *     *  

ساق عبد اللطيف الفالحين سوقاً إلى تعزيل اآلبار الناشفة وتوسيعها، 
واضطر في يومه األول ألن يستعين بالعصا، وأن يبطح شقيق المختار وعدداً 

  .لوا، أو سخرت نظراتهم من هياجه المفاجئمن الشبان الذي تملم
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 لذكرى - ربما - في اآلن نفسه آثر باإلقامة بيت وجيه العقدة، إحياء 
وحين نز الماء من . فياض في نفسه، أو اتقاء للمختار أو تحرشاً به ونكاية

بعض اآلبار، وعال في بعضها، ساق الفالحين إلى حفر بئرين جديدين، وأكبر 
ون اختياره لموقع البئرين، وهلل الجميع، راغبين وصاغرين، الفالحون المسنّ
  .للماء الذي دفق

بعد أن أنجز ذلك قصد بيروت، وباغت الخواجة بما يطلب من 
  :لكن الخواجة تشاغل بنداء الخادمة، ثم سأل. المضخات لآلبار جميعاً

   ما أخبار ترياق؟-
ل أن يحدق الحقت نظرات عبد اللطيف خطى الخادمة التي اقتربت، قب

  :في الخواجة، ويقول
  .أطمئن عليها أو أجرها من شعرها إلى المشرقة.  أنوي أن أزورها-

  :تساءل الخواجة
   وإذا رفضت؟-

  :قال عبد اللطيف بهدوء
  . أقتلها-

  :صاح الخواجة
  .افرض أنها ماتت. انسها.  مجنون-

  :لطيف قالونهر الخادمة متظاهراً بالنظر عبر النافذة، ولما عاد إلى عبد ال
  . خلّنا في المضخات-

  :قال عبد اللطيف
 حصتك اآلن من المروي كم هي يا خواجة؟ بدالً من خمسين ال -

أقنعك المختار أن . الخواجة ما كان يجمع العشر. ينفعان أجعلها لك النصف
أنا أجمعه كما جمعه فياض في سنته األخيرة، . المسيحي ال يجمع العشر
  .خات ثالثة أضعافوأعوض عليك ثمن المض

 ١٦ م–التيجان 
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  :تململ الخواجة مماحكاً
   والحكومة؟-

  :قال عبد اللطيف
  .اعطني المضخات، وما عليك بالباقي.  اتركها علي-

  :قال الخواجة وقد تلون صوته بالرغبة والخوف
  . أخشى أن تكون هذه السنة سنتك األخيرة-

  :ضحك عبد اللطيف وقال
ما عليك مني . يرحم االثنيناهللا .  مثل فياض تعني؟ نافع أخي لحق به-
  .هذه سنتي األولى إن شاء اهللا. يا خواجة

  :تبسم الخواجة حائراً وقال
  مليح؟.  إن شاء اهللا بكرة ترجع مع المضخات-

  . الخادمة التي أضاء الضحك أسنانها أيضاًلىوقهقها معاً، وهما يلتفتان إ
*     *     *  

 وأجفل المختار من احمرار استجار الفالحون بالمختار من عبد اللطيف،
عيني ذاك الذي ركبه شيطان بيت الصوان، كما قال وهو مقع، ينتظر 
الخواجة، ويتمنّى أن يمعن عبد اللطيف في القسوة، أو أن تتضاعف شكوى 

ولما رأى المختار بعضهم ينيخ، وبعضهم يهرع إلى الدكتور . الفالحين
 سافر إلى بيروت، وعاد نورس، وآخرون إلى المحافظ، والخواجة لم يظهر،

  :بأمر الخواجة لعبد اللطيف
  . احضر فوراً-

كان الخواجة ثائراً، خاصة أن الدكتور نورس نقل إليه قبل المختار 
  :لكن عبد اللطيف قال بهدوء. شكوى الفالحين

-د المواسم.  ما رأي الخواجة في أن يرتاح؟ ارم كل شي عليأنا أتعه .
ال أريد منك . اطردني. فت الوعد ال تعطني بصلةقدرها كما تشاء، وإذا أخل
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إال أن تبعد الدكتور نورس والمحافظ، وتطلب من المختار السكوت، وهذا كله 
  .الصعب اتركه لي. سهل عليك

  :أما في المشرقة فما كاد عبد اللطيف يغادر حتى انطلق المختار
  .وإذا عاد فأنيابه تكون مخلّعة.  ابن الصوان قد ال يعود-
 عبد اللطيف ما كاد يختفي حتى ظهر، وقد التفّ على غضب لكن

الخواجة، وأوصل رسالته إلى المحافظ، وأعلن أنه الملتزم، وشرع يفرض 
  .على كل بيت الحد األدنى من القمح إلى البصل، وابتدأ بالمختار

وسرعان ما تفاقمت شكوى الفالحين، وانزوى المختار، أما الدكتور 
  :ذين تسللوا إليهنورس فخاطب بحرارة ال

غداً نقيم . غداً يسود العدل. صبرتم طويالً، ما بقي إال القليل.  أبشروا-
وخذوا حقكم من . بل عودوا إلى المشرقة. اذهبوا اآلن إلى السراي. العدل

  .بطن أي كان
إبان ذلك كان عبد اللطيف قد قرب صهر المختار وجيه العقدة، 

المضخات الدافقة تربك الشكوى، وراحت . وضاعف ما فرض على من تبرم
ثم تغلَّب الِبشْر عليها، والبشْر راح يعشي القلوب بالخضرة التي لم ترفل 

 ال غبطتهما -ولم تلبث دهشة الخواجة والمحافظ . بمثلها المشرقة من قبل
  . أن سمت المختار الجديد-وحسب 

ذ أربى من كل تلك الغالل الغامرة لم يحتفظ عبد اللطيف إال باليسير، إ
غير أنه ما إن عاد . على ما وعد به الخواجة، وما كان إحسان بك يأمل

  :بالمخترة حتى جمع الرجال أمام بيت وجيه العقدة، وسمى باسم اهللا، ثم قال
 على كل بيت أن يدفع ليرة ذهبية حتى تعمر المشرقة بيتاً يليق بها -

  .وبمختارها، سواء أكان ابن الصوان أم سواه
وألعوض خسارتي فيما دفعت للخواجة : انه أن يضيفوكاد لس

  :وللمحافظ، لكن لغط الفالحين وتذمر بعضهم عقل اللسان، وجعله يقول
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  . إذا كنتم ال تريدون أن تدفعوا فعزلوا لي بيت المختار القديم-
  :قال وجيه العقدة بحرارة

  . حموي يسكن معي-
  :صاح المختار القديم

  .اهللا عليك هذا ما قدرت عليه؟ لعنة -
  :وصاح كثيرون

  . بيت المختار القديم له-
  :وصاح آخرون

  .ما قال هو الحل المعقول.  وجيه ما غلط-
  :وانتظر عبد اللطيف طويالً قبل أن ينسحب قائالً بتعال

  . اتفقوا وخبروني بعد العشاء-
لكن الفالحين لم يتفقوا، وعبد اللطيف لم يمهلهم من بعد، إذ شرع في 

 الليرات الذهبية ممن ثاروا، ويمهل من أيدوا، معلناً أنه كرمى الصباح يجمع
  .لوجيه العقدة سيكتفي من المختار بنصف ليرة

وشتم ابنه عبد اللطيف ومن تبعه عندما . لكن المختار رفض أن يدفع
  :حضروا يطالبون، فالتفت عبد اللطيف حوله وأمر

  .ن الرمان قيدوه وخذوه إلى الزريبة، وهاتوا لي حزمة من قضبا-
. وبيده كسر قضيبين على الشاب قبل أن يرضى بشفاعة وجيه العقدة

والزم الشاب الفراش عشرين يوماً، خشي عبد اللطيف خاللها أن يكون قد 
أورثه علّة، وكان قد استوفى الذهب من البيوت جميعاً، مكتفياً من وجيه العقدة 

ل رسول الخواجة يأمر ولما تماثل ابن المختار للشفاء وص. وحده بنصف ليرة
  .عبد اللطيف بالحضور إلى بيروت
*     *     *  
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في غفلة من الجميع كانت األرض التي شارك فيها الخواجة إحسان بك 
ومنذ شاع ذلك بات .  قد باتت تعرف بحوش الصوان- أو الدكتور نورس -

  . بيروت، وهو يكوم الذهب- أو ينسى - عبد اللطيف يتحاشى 
ضاً كرر الدكتور نورس على إحسان بك رغبته في ومذ شاع ذلك أي

لكن إحسان بك الذي تجاهل طويالً . شطب اسمه من عقد الشراكة مع الخواجة
  :وصبر، صاح بشقيقه أخيراً

لكن يبدو أن ما أسمعه . اهتدى:  حمدنا اهللا يوم تركت الكتلة، وقلنا-
 بالقومية  مدينةلىلوال الصبيان الذين يتصايحون من مدينة إ. عنك صحيح

.  الكتلةما كان الدكتور نورس األكاشي تركوالوحدة واإلقطاع وما ال أدري، 
بماذا يضرك حوش الصوان حتى تنسحب منه؟ هل يكون صياح الصبيان 

ما قدرت أن تصير زعيماً إال . ذهب بعقلك؟ كل ما تقوله ويقولونه يصلني
اإلقطاعيين، أو كنت عليهم؟ وما طال لسانك ولسانهم إال علينا؟ إذا كنت من 

المحافظ، فأنا أخوك، وأنا من رباك، ويظهر أنني لن أرتاح من تربيتك حتى 
من مدة وأنا أريد أن . اعقل يا دكتور. ما عدت صغيراً يا نورس. أموت

خلّني أفتخر بك وأقول لكل . ال تشغلني بك وبصبيانك. أسمعك هاتين الكلمتين
  .هذا أخي: من يحكي أو يكتب عنك

لدكتور نورس من بيت شقيقه حانقاً، وعجل بالسفر إلى بيروت، خرج ا
أكبر اعتزازاً بانسحابه من الكتلة، وبما يسعى إليه مع من سماهم إحسان بك 

فكر وهو يستبطئ اليوم الذي يعلن فيه أوالء حزبهم الجديد، في أنه . بالصبيان
من حوش لن يكون يسيراً عليه أن ينظف اسمه مما علق به من الكتلة أو 

الم نفسه على أنها تتأخر دوماً، وتتخبط كثيراً، . الصوان أو من بيت األكاشي
جاشت أعماقه بما يعده إحسان بك أو . قبل أن تهتدي، كما قال إحسان بك

هدأ . الحاجة أو سواهما من الضالالت، وأقسم أنها الهداية التي ال يعرفون
الخواجة ثابت ما عجز عن أن القسم بالبله، وبات أقدر على أن يفرض على 

أكد لنفسه المضطربة أنه غير معني بما يبرر للخواجة أو . يفرض على شقيقه
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لكنه، على الرغم من ذلك، ذكر جور عبد اللطيف الصوان . لسواه ما يطلب
  .على الفالحين

خمن الخواجة السبب األكبر لحرص الدكتور على نزع اسمه عن حوش 
وأدهش الدكتور نورس أن يكون الخواجة . بكالصوان بالخالف مع إحسان 

.  أن يؤسسوهوي ورفاقهان بك بأمر الحزب الجديد الذي ينأيضاً عالماً مثل إحس
لكن الخواجة لم يسخر مما يتردد من ندائهم بالقومية العربية والوحدة، وبخاصة 

  :وقال بعد أن أفاض في ذلك. من صياح بعضهم ضد اإلقطاعيين
 مثل الدكتور نورس على رأس هؤالء، وإال لكان  البد أن يكون شاب-

  .األجزى أن تبقى تابعاً في الكتلة
  :وختم اللقاء الملغز القصير بقوله متخابثاً

 تراني كنت شريكاً إذن لعدوي وأنا ال أعلم؟ من المؤكد أن الدكتور -
نورس ال يصنفني وال يصنف إحسان بك بين اإلقطاعيين، ولو أن لنا في 

  أليس كذلك؟.  بدل الواحداألرض باعين
ارتبك الدكتور نورس، وفكر في أن عليه أن يعجل بالخروج، ما دام قد 
حقق ما ابتغاه، والخواجة سيفض الشركة بعد أيام، فوقف مودعاً، وقال 

  :مالطفاً
خي يقول كما أ. لون عجيب. ي الشرق كله لون آخر اإلقطاعيون ف-
ما .  قرأت عنهم في تاريخ فرنساقد ال تكونون إقطاعيين مثل الذين. تقول

  االسم الذي ترغب به يا خواجة إذن؟
  :قال الخواجة مبتسماً

وحاوْل أن تكون .  هذا مطلوب منك، ال مني وال من إحسان بك-
  .أنت مهندس، وبدأت تصير سياسياً. منصفاً أو دقيقاً

  .وصافح الكف الممدود برفق
*     *     *  
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بة السفر إلى اإلسكندرية حين قدم كان الخواجة ومدام لور على أه
فكر الخواجة بالذهاب إلى حمص، لكن مدام لور أصرت . الدكتور نورس

ولعنت . على أالّ يفعل، على الرغم من أن الباخرة لن تقلع قبل خمسة أيام
المشرقة وحوش الصوان وبيت األكاشي وبيت الصوان، وكررت دعوتها كي 

فاكتشف مرة . ويركز همه في لبنانينفض الخواجة يده من سورية كلها، 
 أنه قد قاطع سورية تقريباً، - كما اكتشف حين دعته لور أول مرة -أخرى 

هكذا انصاع لزوجته، وأرسل من يحضر عبد اللطيف . منذ اختارتها ترياق
ولما رآه تململت رغبته في أن يشتري الحصة المسجلة باسم . الصوان

 عبد اللطيف، ربما كيال يضبطه خائفاً وفجأة نأى بعينيه عن. الدكتور نورس
وقال عبد اللطيف بصوت لم يألفه . من غضب مدام لور وإحسان بك معها

  :الخواجة منه
   هل أطلب من إحسان بك أن يدفع لشقيقه؟-

  :التفت الخواجة راثياً غباء رجله، وقال متبرماً
  . المال أصالً ماله-

  :سأل عبد اللطيف ببله
   يوقع الدكتور نورس على الورق؟ ما المشكلة إذن؟ أن-

  :قال الخواجة ساخراً
لكن لو كنت . ما دمت اكتشفت أنه توجد مشكلة، فأنت ذكي.  ذكي-

  .لوالك ما كانت. أنت وحدك عليك أن تحلّها. أذكى، هات حلّها
رفرفت نظرات عبد اللطيف معاتبة، قبل أن يطرق صامتاً، فتابع 

  :الخواجة كأنما يحدث نفسه
اآلن لن يحّل . أنا أقنعته.  أن إحسان بك ما كان يريد األرض المشكلة-

أنت . أنا أعرفه. محل شقيقه، حتى لو لم يكن المحافظ، ولو لم يكن المال ماله
أنا ال أريد أن أكون سبباً في خصومة . ال تعرف شيئاً غير خلق المشاكل
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. خاصةال أريد أن أزيد العداء بينهما، وال أن أحرج إحسان بك . األخوين
نسيت أنه أشرف وأصعب محافظ عرفته سورية كلها، ال حمص وحدها؟ 

  .ليتني ما سعيت إلى هذه الشراكة من البداية
  :همس عبد اللطيف بحذر

  . الشراكة يسرت تسجيل األرض-
  :قال الخواجة والحنق يعاوده

  لماذا طلبتك؟.  أنا ال أنكر، ولكن ما شأنك أنت بهذا-
  .عرف يا خواجة ال أ-
  .عرفوال أنا أ -
   ما رأيك يا خواجة لو دبرت لك شريكاً يرضي إحسان بك ويرضيك؟-

ضحك . سأل عبد اللطيف كأنه ينفي غباءه أو ذكاءه، أو يضاعفهما
  :الخواجة بمرارة وقال

  . إذا كنت فحالً هكذا دبر من يشتري األرض كلها-
  :قال عبد اللطيف كأنه قد فكر في األمر ملياً

أنا أشتري يا . أنا مثالً. النصف معقول.  صعب األرض كلها،-
  .خواجة

  :صفق الخواجة وقهقه، ثم سكت فجأة وقال
 أنت يا عبد اللطيف؟ من أين لك؟ بهذه السرعة مألت جيوبك؟ تعرف -

كم عليك أن تدفع، حتى لو لم يربح إحسان بك قرشاً؟ هل تظن أننا ندفع 
 عن خمس عشرة سنة دفعة اإليجار سنة بسنة؟ نحن دفعنا اإليجار يا شاطر

  األرض مطوبة، فهمت؟. واحدة، واألرض لها سند ال ورقة إيجار
  :قال عبد اللطيف وهو يتعرق
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إذا عجزت . المهم أن يرضى الخواجة ويرضى إحسان بك.  فهمت-
  .عن المبلغ المطلوب أشارك غيري

  :قال الخواجة وهو يروزه معجباً
ال تعرض الشراء إال إذا رفض . اذهب إليه وانتبه.  ارِض إحسان بك-

إذا وجدتك بعد عودتي من اإلسكندرية حللت . أن يحل اسمه محل اسم أخيه
واآلن امِش قبل أن تسمع مدام لور ويجلجل . هذه المشكلة فلك مكافأة عندي

  .والمسيح ستتهمك بالسرقة والخيانة! الخواجة صار شريك زلمته: صوتها
شريكاً للخواجة، وإحسان بك ينتظر هكذا رجع عبد اللطيف إلى المشرقة 
لكن عبد اللطيف توجه إلى حمص . أن يسدد له بقية المبلغ في نهاية األسبوع

صباح األربعاء، محمالً بما كان يدخر، وبما شارك به تسعة من الفالحين، 
ومع بقية المبلغ، كان يحمل طلباً باستئجار خمسين فداناً من . أولهم وجيه العقدة
 الدولة، من دون الوعد بالبيع، مما يفصل بين أرض الشيخ أراضي أمالك

غثوان وحوش الصوان، وقد ذيل الطلب بأسماء وبصمات وتواقيع الفالحين 
وبعد أن هتف المحافظ لمكتب أمالك الدولة متوسطاً، أضاف عبد . التسعة

  .اللطيف اسمه وتوقيعه، وهو ينهب الدرج إلى المكتب
*     *     *  

ض اندفع يجري، يسابقه وجيه العقدة والفالحون وخلف حلم غام
. وسرعان ما جرت أفئدة الفالحين خلفهم، تسابق سيقانهم وأذرعهم. التسعة

  .وأشرقت عيون البدو ومضافة الشيخ غثوان لعبد اللطيف الصوان
 كانت قد فرغت من الذهب، إال أنه اندفع أيضاً -  بل زنّاره -جيوبه 

تار الجديد للمشرقة الجديدة، ملهباً حماسة الشركاء يشيد البيت الذي يليق بالمخ
التسعة والفالحين جميعاً، وهو حائر مثلهم فيما إذا كانوا يبنون له، أم لهم، أم 

ولم يكد الدور الحجري األول يرتفع من البناء المبهم، حتى . للخواجة ثابت
  :وصل جرار هائل واألسطة عبد العليم الذي خاطب عبد اللطيف

  تعرف فين تالقيه؟. اجة ناطرك في حمص الخو-
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أسرع عبد اللطيف، يقلد ضاحكاً األسطة، وعلى ضفة العاصي، في 
  :الميماس، أنصت مأخوذاً للماء يصفق، والخواجة يضحك وينهمر

اشتريتهما من . بعد شهر يصل أخوه.  هذا الجرار يفلح سورية كلها-
ع القطن في مصر وجئت معهما باألسطة عبد العليم، أفضل من يزر. مصر
اترك التركتور يفلح . افلح على هواك يا عبد اللطيف. أفضل ميكانيكي. كلها

ال أحد يقيس وراءك ما تفلح، ال . على هواه شرط أال تقترب من الشيخ غثوان
وهذه اللفتة أعجبتني . في أرضنا المشتركة، وال في األرض التي استأجرتم

ما أقنعت المدام حتى . ع القطنسوف نزر. أرني شطارتك. هات اآلن. منك
استأجر . بيض وجهي أمامها، وال تله الفالحين عن المشرقة. طلعت روحي

سمعت أنك . وال تتعجل ملء جيوبك. ال تبخل. أعرف أنك مفلس. خذ. غيرهم
عمر لألسطة عبد . ال تصغّر المستودع. أريد حديقة تفتن المدام. ممتاز. تعمر

. أريد أن أربي الخيل. ي السنة القادمة نعمر اإلسطبلالعليم غرفة كبيرة، وف
خطوتك . هيا يا عبد اللطيف. تعرف لماذا؟ من أجل ميدان السباق في بيروت

  .أرني اآلن معجزة أكبر. األولى كانت معجزة
. شكر عبد اللطيف الخواجة على مكافأته الساحرة، وعب العرق نهماً

على المدينة محمر األذنين، يضاعف وحين أذن له الخواجة أن ينصرف، أقبل 
الغروب وأسراب السنونو من بهجته الحائرة، يتلمس كل حين المكافأة التي 
راحت تزيده تشوشاً منذ ذلك المساء، يوماً بعد يوم، وهو يختار البنّاء األول، 
فالثاني، فالثالث، ويولم للفالحين جميعاً، ال يستثني منهم أحداً، حتى المختار 

  .شقيقهوابنه و
مع البنّائين أحضر سبعة عمال من ساحة السوق، ثم أحضر اثني عشر 
بعد الوليمة بأيام، وهو أجهل منهم بما سيفعلون، بيد أنه كان قد أخذ يرقب 
بفضول وغيرة األسطة عبد العليم، وهو يعلّم الفالحين والعمال الذين ظلوا 

ف األسطة ما يقول، وفي سره كان يردد خل، يتكاثرون، حتى بلغوا األربعين
ويعنّف الذين تضيق عقولهم وترتبك أيديهم، وال يعرفون كيف يشتلون، أو 

  .يسقون، وال ما يجري لبذرة ما أو لشتلة، تحت األرض وفوقها
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وبفضول يمازجه الشوق، وبغيرة يمازجها الحذر، أخذ يرقب أيضاً 
فوق الطابق البنّائين، وقد ضاعفوا في مساحة ما يبنون، وارتفعوا عالياً، 

. األول، إذْ قرر أن يكون له طابق مستقّل، وللخواجة ومدام لور طابق آخر
أما المستودع واإلسطبل، فقد حدد موضعهما بعيداً، إلى الغرب، ومعهما غرفة 

 لألسطة، يتلوها غرف - وقد تكون كبيرة، أو قد تكون غرفتين -صغيرة 
ت المشرقة بمأواهم، حتى عديدة، أو إسطبل آخر، لهؤالء العمال الذين ضاق

  .فلشهم الحر المبكر في العراء
قبل ذلك، ومنذ تفاقم البرد، كان قد أفسح لألسطة عبد العليم بجواره في 

وعلى الرغم من أن األيام . الغرفة التي استقّل بها من بيت وجيه العقدة
كلما الماطرة كانت تغيطه بإيقافها للشغل، إال أنه كان يبدو أكبر رقة وحناناً، 

وفي واحدة . أسره الدفء مع األسطة ووجيه ومن تضيق بهم الغرفة كل ليلة
من تلك الليالي جادت نفسه بالتراجع عما ألزم به الفالحين في الموسم 

  .الماضي من حد أدنى لكل محصول
غير أن كثيرين وجفوا، ألنه لم يلبث في ليلة أخرى أن أبدل اإللزام 

 الخواجة، إذ ما عاد يفرق بينهما، وال  أو حصة- بالتخمين، وحدد حصته 
ولما أهّل الربيع بالصقيع، ثم هجم .  مما خمن- الفالحون عادوا يفرقون 

رغم من وعلى ال. الحر بغتة، شرع الفالحون يشكون، سوى الشركاء التسعة
أن عبد اللطيف تساءل في سره، كما تساءل الفالحون وعدد من العمال، 

مين هذه السنة، واإللزام بحد أدنى في السنة جهاراً عن الفرق بين التخ
الفائتة، كما تساءل وتساءلوا عما إذا لم يكن اإللزام أرحم، إال أنه لم يخفض 

 إال للذين تعهدوا بأن يذهبوا بأنفسهم، أو -  أو حصة الخواجة - حصته 
يرسلوا نساءهم وأوالدهم بدالً، إلى حوش الصوان، كلما قدر هو الحاجة إلى 

حين أخذ يقدر، والحر ينسحب، بدا أن حوش الصوان يكبر ويزدهي، و. ذلك
أسرع وأحلى مما قد يكون خطر على بال إنسان، كما أخذ يردد، كلما تملّى 

  .لك المدىذمن أعلى البناء 
*     *     *  
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مساء عودته من بيروت، توجه عمر التكلي إلى الشيخ حسن، وترددت 

 والعلب التي امتدت بها يداه، قبل أن تحتضنا كتفي حسن في تناول األكياس
هولو، ثم يمأل صوته البيت صخباً، حتى قدر أن اللحظة المناسبة واتت، 

  :فخاطب شقيقه
. عمري ما احتجت ألحد كما أحتاجك اليوم.  أنا بحاجة إليك يا أخي-

كنت أريد أن تكون . أظنك سمعت. أنا توكلت على اهللا ورشحت نفسي للنيابة
  .أول من أبشّره

  :وصمت قليالً ليفسح لهولو وحسن أن يبلعا الريق، ويصدقا آذانهما، ثم تابع
آه لو أمد اهللا في .  شاء اهللا يصير لبيت التكلي كرسي في البرلمانن إ-

انس ما انقضى يا هولو وهات . عمر المرحوم والمرحومة حتى هذا اليوم
، وليس لي في الشيخ حسن الوقت قصير، وأنا تأخرت في الترشيح. يدك

الحارة كلها تحبك . المال غير مهم. ال تذهب إلى الشغل هذه األيام. غيرك
  .وال تقل لي كاني وماني. أنا أعرف والكل يعرف. وتحترمك

تململت الكرسي الصغيرة تحت هولو، ودعك أصابعه كما دعك كلماته 
  :األولى، قبل أن يتدفق

أرض الباشا في الحرزة، وال أرض هذه ليست .  هذه نيابة يا عمر-
هذه سياسة، ما هي تعهدات أو تهريب، وما هي في . الست زهرة في الجوالن

فرنسا رشحت كالبها، . جيب هولو وال سبعين هولو، حتى يعطيك إياها
والكتلة كأنها في حرب، وأنا ال أعرف ما الذي ذكرك بهذا كله؟ ما الذي 

موح وقادر، لكن النيابة تحتاج إلى تريده؟ لماذا رشحت هنا؟ أعرف أنك ط
لماذا لم ترشح . مال كثير، إلى عصبة وعائلة وجاه، زعامة حارة على األقّل

في الغوطة؟ لو مشيت اآلن إلى سجيع، ما غيره، ماذا أقول له؟ سجيع أو غير 
  لو نجح أخوك ماذا يخصني منه؟ ماذا يخص الناس؟: سجيع، البد أن يسألني

  :قال عمر
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أنت ستكون وكيلي على .  كما يقول كل المرشحين، كل الوكالء قْل له-
إن شاء اهللا إذا نجحت أقدر أن أنفع الكبير والصغير، . صندوق الحارة
آه لو ما كان عبد . وأنت عصبتي وعائلتي. المال غير مهم. الصاحب والعدو

ودود منا وفينا، وتعلّم لعبة : تعرف يا هولو. الودود مع سري أبو الخير
إذا نجح عمر فلك وظيفة محترمة في : على كل حال قل لسجيع. النتخاباتا

ال يغرك صياح الكتلة، وال . كفاه من طلوع المئذنة وطبلة السحور. األوقاف
هذا حظ، على قدر ما تسعى إليه . قوة ابن العائلة الفالنية وابن العائلة العالنية

وكل انتخابات فيها شيء هذه االنتخابات ليست مثل ما سبقها، . يسعى إليك
هنا أو في . وضربتنا إذا ما أصابت هذه المرة تصيب المرة القادمة. جديد

  الغوطة، ما الفرق؟ ما قلت يا أخي؟
  :قال هولو مدارياً

هذا واجبه حتى يقولوا نعم .  المرشح يا أخي يحكي للناس كلمة مفيدة-
... كوي الناسسورية فيها حبوس تعج، سورية مقطّعة، والغالء ي. أو ال

اسمع الكتلة، كيف يحكي . سورية فيها الكثير للنائب الذي يريد أن يشتغل
وال تنس أنك ما ذكرت لي كلمة عن . اسمع الشيخ زين. أصغر مرشح منها

أم تظن أني ال أسمع أخبارك، أو ال . الحزب الملكي، الناس تحسبك عليه
  أعرف ما يدور حولي؟
  :قال عمر ضاحكاً

وعلى كل حال أخوك من مؤتمر الزراع إلى . ي فراطة الحزب الملك-
. قله عني للناس. كل ما قلته أنا معه. هذا الحزب، اشتهر، مثله مثل أي زعيم

  .واآلن تخرج معي، أم تبدأ في الحارة، وأنا أتيسر إلى غيرها؟ همتك يا أخي
  :والتفت إلى حسن وهو ينهض ضاحكاً

  .متين حسن، برحمة من مات احكي معه كل-
  .وخرج أكبر صخباً منه حين دخل

*     *     *  
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  :وقبل أن تجلس قالت. أسرعت حسن، خلف محمد وأبيه، إلى بيت سجيع
  احزري يا حامدة السبب؟. جاء محمالً.  عمر كان عندنا-

زجرتها نظرة ضاحكة من هولو، وشرع يحدث سجيع عن المرشح 
  :امدة إلى الباب تسألعمر التكلي، ولكن صوت سيارة قاطعه، فهرعت ح

   رجع؟-
  :ثم أردفت، وهي تحرك يديها متلفتةً باهتمام

  .السيارات كثرت على الحارة! خير إن شاء اهللا.  سليم أفندي-
  :قال هولو

   هذا مرشح للنيابة، فهمنا، أما ابن التكلي؟-
  :همست حسن وهي تتناول منه محمد

ماضية، ويومها ما دخل  سليم أفندي ما زار الحارة من االنتخابات ال-
  تذكرت؟. بيتنا وال بيتكم يا حامدة

عانق سليم أفندي الرجلين بحرارة، وشد على كفي حامدة وحسن، وقال 
  :عجالً وهو يجلس

مجنون، إنما جنونه حلو، .  عمر كان هنا؟ صادفته في آخر الحارة-
ى كل عل. لكن أخاف أن يكون ربطها مع الفرنسيين. وحظه دائماً يفلق الصخر

وأنت يابن الشيخ نظام، . أعرف استقامتك. حال يا هولو أنا أعرف وطنيتك
. المعركة هذه المرة حامية. والحارة تعرفني، وسورية تعرفني. أعرفك أيضاً

نحن بحاجة إلى رجال يحمون الصناديق، رجال . فرنسا مستقتلة، ونحن مستقتلون
تكون وكيل قائمتنا على وما فكرت غير فيك يا هولو حتى . أوادم، ال زعران
أنت . أما إذا كنت ارتبطت مع عمر، فأنت يا سجيع تكون وكيلنا. صندوق الحارة

  .وهولو رجال يعتمد عليهم، ال يغركم المال، وال تخافون
  :قال هولو

  . ما عندي مانع إال إذا رغب سجيع-
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  . ال أتقدم عليك يا أخي-
  :قال سجيع مقاطعاً، ثم تابع هولو

يري لنا على فالن وعالن في الكتلة، يمكن، مثل ما لك  ولو أني وغ-
  .أنت نفسك يا سليم أفندي

نهض سليم أفندي مودعاً، وهو يؤكد لهولو أنه على حق، وأن ما مضى 
وفي الصباح عاد عمر ليفاجأ بهولو وسجيع، ويصب سخطه . لن يتكرر

عليهما وعلى حسن وحامدة، وانصرف متوعداً، ولم يكن يفصل عن 
  .نتخابات غير أيام معدوداتاال

*     *     *  
من حسن الخائفة، إلى الوكالء اآلخرين، : بدأت معركة هولو مع الجميع

والمرشحين المتوافدين، ومن الطرابيش التي يكاد الصندوق يحجبها إلى 
الهويات الممزقة والجداول المدعوكة والهتافات التي تدوي خارج غرفة 

لرصاص والشبان الذين اقتحموا الغرفة، وحطموا ا: االقتراع، وبعد قليل
  .الصندوق

كانوا يركضون، . خرج هولو من الغرفة هائجاً، وجرفه الناس بعيداً
وصرخ هاتفاً ضد التزوير والمرشحين . والرصاص يركض فوق رؤوسهم

الذين باعوا أنفسهم لفرنسا، وركض يسابق الرصاص والناس، ولم يتوقف، 
ية، فإذا بالبشر أمواج، ودبابتان متقابلتان من يمينه ولم يتوقفوا حتى البلد

ويساره، وشبان يسبقونه إلى داخل المقر، والرصاص يخطف من رأسه شعرة 
فشعرة، وهو ينط هلعاً، يداري الجثة التي ارتمت أمامه، ويهوي أشد هلعاً، 
ينهض ويندفع إلى بردى كما يندفع سواه، لكن الرصاص يسبقه، ويخطئ شعر 

يخطف من رموشه شعرة ومن حاجبيه شعرة، ويشخب الدم من عينيه رأسه ف
أو من جبينه، فيتلع بعنقه، يرتد صدره، يداري بأصابعه الرصاص الذي ظل 

  .يخطئ، حتى مأل رأساً بالثقوب
*     *     *  
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أوقفت االنتخابات بالشام، وحفّت حارة الشيخ حسن ببيت هولو التكلي 
البيت كثيرون، نهاراً أو ليالً، أليام أخرى، قادمين طوال ثالثة أيام، كما حفّ ب

وكانت . من الحرزة أو المريجانة، من محطة الحجاز إلى محطة البرامكة
  .سيارتا سليم أفندي وعمر التكلي ال تكادان تبرحان الحارة أيضاً

  :قال عمر لحسن وهو ينشد دمعة تحرق مقلتيه
  .ا صار لو كان رحمه اهللا سمع مني ما كان صار م-

  :قال سليم أفندي، وهو يداري دموع حسن ورجفة صوته
أنت وابنك يا أختي أمانة في . هولو التكلي ما له بديل.  رحمه اهللا-

  :رقبتي حتى يوم الدين
وفي اليوم السادس ضاقت حسن بتكرار عمر لعبارته الوحيدة يوماً بعد 

  :يوم، ومراراً كل يوم، فانفجرت في وجهه
رؤوف يا عمر؟ أين أخوتك؟ ما كان الواجب أن يشيعوا  أين سعدي و-
  شقيقهم؟

  :تلفت عمر متجهماً وتأتأ
حتى : قلت. من قال ال؟ ولكن ما طاوعني قلبي. كان الواجب.  طبعاً-

  .يبرد الجرح أخبرهم
وبعد قليل رأت سليم أفندي من بعيد يحيي الرجال . ثم انصرف غاضباً

  :يع يناديه، وبادرته قبل أن يحييهاويبتعد صوب سيارته، فأرسلت ابن سج
  . سليم أفندي، لي رجاء عندك ال تخيبني فيه-

  :نسي التحية وفتح كفيه
  . أبشري يا حسن-
  . دبر لي شغالً يا سليم أفندي يكفيني الحاجة للناس-
 أي شغل يا حسن وأنا موجود؟ أي حاجة وأي محتاجة وأنا موجود؟ -

  .ة بيوت أنا مسئول عنها أمام اهللا وعباد اهللالو كان وراء هولو التكلي عشر
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  :مدت حامدة رأسها من فوق كتف حسن، وقالت
كلنا أهلها، وبيوتنا بيتها، وهي . هدئ خاطرها.  قل لها يا سليم أفندي-

ما فيه بحارتنا يا . ما لي غير الشغل يا حامدة. الشغل يا حامدة: ال قول لها إال
  . حتى خادمة ما بقي في الشيخ حسن.سليم أفندي ثالث نساء تشتغل

  :قالت حسن
 قلت لك أنا ال أشتغل خادمة إال إذا سدت الدنيا أبوابها بوجهي، سليم -

لعمر ال أمد يدي، وألهلي ما لي رجعة، والمدينة فيها . أفندي ما هو غريب
ما لي عندك غير هذا الطلب يا سليم . ألف حرمة تشتغل، وفوق األلف ألوف

  .ذا كنت ال تريد مساعدتي قل لي وال تتركني أنتظروإ. أفندي
  :قال سليم أفندي

. اهدأي، اهللا يهدئ بالك ويصبرك.  هولو ما أكمل األسبوع يا أختي-
  .ارتاحي وال تشغلي نفسك بشيء

 كيف يهدأ بالي إذا ما شغلت نفسي يا سليم أفندي؟ حامدة ال تفهمني، -
قلت . األسبوع وتنقطع حضرتك عنّاوسجيع، وأنت مثله ومثلها؟ بكرة ينتهي 

  .أحكي معك من اليوم، أفضل
  صحيح يا حامدة؟.  انتظري حتى األربعين، وبعدها فرج-

قال سليم أفندي، وحاجباه يتواطئان مع حامدة، ثم أدار ظهره مودعاً، 
  .وهو يأمل بأن يثني حسناً الوقتُ وحامدة حتى موعد األربعين، عن عزمها

ون كالم، كلما عبر بالحارة يطمئن عليها من الباب، لكنها ظلت تذكره د
  :كما ظلّت تالقي عمر مجافية كلما زارها، ومد يده إليها آمراً

  .أنت اآلن ليس لك أحد وقد يلزمك ما تشترين.  خذي يا حسن-
وكانت عيناها تذكرانه دون كالم بسعدي ورؤوف، فيغض، ويفتقد 

  .اعباً مفاتيح السيارة، وهو يبتسمالشاي، أو ينصرف معيراً بالبخل، ومد
*     *     *  

 ١٧م –التيجان 
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وكان خوف . ليل نهار الزمتها حامدة منذ وصل نعش هولو إلى الحارة
حامدة عليها يكبر، ليس ألن دموعها ال تكاد تجف، وال ألنها تزداد نحوالً كل 
يوم، بل ألن حامدة ما تعودت على أن تخالف لها حسن رأياً، وال على أن لها 

  .ا العنادهذ
صوت حسن تبدل على حامدة، نظراتها، مشيتها، وأربعون هولو 

ولئن كان سجيع يعلل ذلك كله بالحزن، فحامدة تجزم بغيره، وإن . يقترب
وكلما ازدادت حسن جفاء لعمر، وإصراراً . كانت غير قادرة على أن تحزر

  :على أن تدبر شغالً، كانت حامدة تهمس لسجيع
   صدقتني؟-

  . اهللا الستر لألرملة، واللطف بالعباد جميعاًفيسأل
في أربعين هولو أعلن الموعد الجديد لالنتخابات، وجاء عمر ظهراً 

  :محمالً، وقال بعد أن أنزل األكياس على األرض
أعطي حامدة من .  أعود إليك بعد ما ينتهي سجيع من قراءة القرآن-

  .عن روح المرحومأنا حسبت حساب أوالدها من الصدقة . هذه األكياس
وأسرع إلى المسجد الذي امتأل بالرؤوس المطرقة وصوت سجيع، فندم 

وخشي . على تأخره، خاصة حين لمح رأس سليم أفندي يميل قرب المحراب
ولعل ذلك ما جعله يقف إثر  غلق سجيع . من أن تقام الصالة فيخطئ فيها

  :للقرآن، ويمد يده من فوق الرؤوس برزمة قائالً
وزعها أنت ورجال الحارة على المحتاجين، وادعوا . أخي خذ يا -

  .رحمة اهللا عليك يا هولو التكلي. لشقيقي بالجنة
انتقلت الرزمة من يد إلى يد حتى وصلت إلى سجيع، ولهجت األلسن 
بالرحمة على هولو والدعاء لعمر الذي هم بالجلوس، لكنه وقف ثانية، 

  :وخاطب الناس
ح للنيابة كما تعرفون، ومن كان يحب المرحوم ال  اليوم أيضاً بدأ الترشي-

  .يعطي صوته لغريب، أنا لكم يا أهالي الشيخ حسن بدالً من المرحوم، واهللا يشهد
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لماذا لم يقف المرحوم معك : خيل إليه أن الرؤوس التي تلفتت تسائله
إذن المرة الماضية، وضحى بنفسه في سبيل غيرك؟ فمال في وقفته قليالً، 

  :مطّقوهو يت
.  والمرحوم كان أعطى كلمة المرة الماضية لسليم أفندي، وأنا تأخرت-

كلمته كلمة، وأنا أريدها منكم كلمة واحدة، وسجيع إن : المرحوم مثلي ومثلكم
  .شاء اهللا وكيلي على صندوق الحارة

  :وقف سليم أفندي وخاطبه بحذر
  . نحن في أربعين المرحوم، ال في دعاية انتخابية يا عمر-
   ووقفتك هذه يا سليم أفندي كرمى للمرحوم، أم دعاية انتخابية؟-

قال عمر ساخراً، ثم غادر، وصوت سليم أفندي يضيع في الصياح الذي 
  :عال

  .أنت خال األوالد على كل حال.  سامحك اهللا-
*     *     *  

لم يعد عمر إلى حسن التي كانت قد حملت األكياس جميعاً إلى حامدة، 
حملت ابنها، تنتظر خروج الناس من المسجد، صامتة، كأن حامدة ثم عادت ف

لم تلحف في السؤال عن األكياس وعمر، أو في الخصام الذي البد أن ينتهي 
  .إليه جفاء امرأة لشقيق زوجها

توفزت المرأتان إثر الصخب الذي تناهى إليهما، فوقفتا خلف النافذة، 
  :يدحتى جاء سجيع ممتقعاً، وبادر حامدة من بع

  . واهللا العظيم حسن على حق، وعمر التكلي هو هو-
  :أحاطت المرأتان به، واندفع كأنه يعارك

  .أعوذ باهللا. حتى الصدقة ما عدت أريدها منه.  يريدني أن أكون وكيله-
  :قالت حسن

  . إياك يا سجيع-
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  :والتفتت حامدة مستنكرة الصوت اآلمر، لكن زوجها قال
أني ال أعرف ما بينه وبين الفرنسيين من أيام ك.  أنا أخوك يا حسن-

الحمد هللا . كأني ال أعرف ما كان بينه وبين المرحوم هولو. الثورة حتى اليوم
  لو سمع من لسان للسان، ماذا كان ظن بابن الشيخ نظام؟. كان سليم أفندي بيننا

  :قالت حامدة مبتهجة
   يعني وافقت؟ صرت وكيل سليم أفندي؟-

سن، كأنما يعتذرالتفت إلى ح:  
ما حكت لك؟ . غيره طلبني، وحامدة تعرف.  ما قدرت أن أقول له ال-
كرمى للمرحوم قبلت، ولو رفضت . انتبه، ال تجرك قدم هولو خلفها: قالوا لي

  .لكان كرمى له
  :قالت حسن

أنت صاحب ذمة، ولو كان فيه أفضل من سليم أفندي .  تسلم يا سجيع-
  .أن ترضي ربك وضميركالمهم . نفسه، فال تستح

وخرجت حامدة تهز رأسها، كأنما تطرب لموال جديد من حسن، حتى 
  :إذا أطبقت الباب، انتفضت مخاطبة زوجها

  . صحيح يا سجيع، األرملة عقلها عقل وجنونها جنون-
  :تبسم سجيع ويداه تعبثان باألكياس

   وحسن مجنونة أم عاقلة برأيك؟-
  ون، ولكن أين كانت تخبئه؟ حسن عقلها يزن جبل قاسي-

  :قالت حامدة رامقةً زوجها، ثم أردفت وهي تسحب األكياس من أمامه
.  واهللا واحدكم يا سيجع ال يترك في رأس الواحدة منا ذرة عقل-

حسن حملت لنا حصتها . هذه المرة قال لنا فيها حصة. األكياس من عمر
وكما قلت . هللا عنه وعنهاأغنانا ا. خذ األكياس له كما هي يا سجيع. وحصتنا

  .حسن على حق: وأنت داخل
*     *     *  
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أسرع سليم أفندي من الشيخ حسن إلى مكتب الكتلة، كيال يتأخر عن 
كان المكتب أكبر هرجاً من . االجتماع الحاسم الذي دعا إليه تجديد االنتخابات

ندي يراقب من وبدا عسيراً على أحد أن يقود االجتماع، فلبث سليم أف. المسجد
  .الزاوية التي حشر كرسيه فيها، والضيق يتفاقم به

  :قال هنيدي بك
ماذا نستطيع أن نصنع في وجه فرنسا؟ .  كفاكم مكابرة ومناطحة-

  .ما تركنا وسيلة ما جربناها. السالح جربناه
  :قال رضا بك الزرب

   يعني ترضى بالعظمة التي يرمونها لنا؟-
  :قال عارف بك القدحة

. هذه نيابة وبرلمان.  ليست عظمة، ونحن لسنا الكالب يا بك هذه-
ولوال أن فرنسا جادة هذه المرة ما أرسلت خلفك وخلف سليم أفندي وخلف 

المفوض بنفسه ضمن لنا حصة الشام وحمص . غيرك وغيره، وال شاورتنا
  .من البرلمان

تعالت أصوات تنعت ذلك بالتزوير، وسمته أصوات باإلذعان الفرنسي، 
رفضت أصوات المنّة الفرنسية، متفاخرة بالتفاف الشعب حول الكتلة، وقال و

  :عارف بك
إذا تكررت المظاهرات والمصادمات، .  احسبوا حسابكم، هذه المرة-

لماذا ال . ما بعدها إال الثورة، أو االنتظار عشر سنين. فال انتخابات بعدها
  تتكلم يا سليم أفندي؟

ف بك، ووقف ينتزع دوره بصعوبة، امتنت نظرات سليم أفندي لعار
  :وصوته ال يكاد يسمع

وما فيكم واحد ما قال الحقيقة، ولو كنتم .  عارف بك قال الحقيقة- 
الحقيقة لها ثالثة أشكال، مثل الرمان، طعمها حامض، طعمها . مختلفين
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والكفاح لم . الحامض أقسى، ومن أجل سورية نتحمل األقسى. حلو، ولفّان
أنا قدمت إليكم من أربعينية شهيد سقط في دورة . حظةيهدأ في سورية ل
ولو هدأ الكفاح في سورية لحظة، ما كان المفوض . االنتخابات الماضية

أعطونا الحصة الصغيرة، : بعضنا يقول. يضمن لنا حصة الشام أو حمص
وأنا قلت . بعد ما ضمنوا نواب حلب والعشائر وحماة وحوران والشرق كله

واحد . والعدد ليس وحده المهم. حصتنا ليست صغيرةأمس وأكرر اليوم، 
الشعب بذل . والتجربة الماضية أكبر برهان. منا في البرلمان يعادل عشرة
الشعب بعد ما انتهت ثورته، في األرياف . فوق طاقته، واآلن جاء دورنا
كل يوم مظاهرة، وكل يوم إضراب، والسجون . خاصة، ما ترك مدينة هادئة

. ح العظيم علينا أن ننقله من الشوارع والساحات إلى البرلمانهذا الكفا. تعج
إذا صدقت فرنسا هذه المرة يكون علينا أن ننقل قضيتنا من الشوارع 

لذلك أدعوكم إلى . والساحات إلى البرلمان، وإذا ما صدقت نتابع مع شعبنا
ا االنتخابات إما أن تكون خاتمة أو فاتحة، ونحن رجالها كيفم. هذه المعركة

كانت، فانزلوا معي إلى الناخبين بدالً من الصياح هنا وتضييع الوقت، وقبل 
  .أن يسرق أصواتهم الخصوم

ولما انتهى فوجئ بالصمت يرين، فتنحنح، ثم غادر مسرعاً، ولم يعد 
إلى المكتب حتى ظهرت نتائج الدورة األولى، وكان فوز عمر التكلي المفاجأة 

  .الكبرى
*     *     *  

اة دعا سليم أفندي الفائزين في الدرجة األولى من الكتلة في في الغد
الشام وحمص إلى االجتماع، وكان صعباً عليه أن يقود الدفّة وسط التنافس 

ولعل ذلك ما ألجأه بعد قليل إلى الصمت، وجعله بعد ما . المضمر والمعلن
ر عمر انفض االجتماع ال يعود إلى المكتب حتى أعلنت النتائج النهائية، وصا

  .التكلي عضواً في البرلمان
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كان سليم أفندي قد بذل من خلف ستار ما وسعه كي يقطع الدرب على 
ومن ذلك كان سعيه إلى استمالة سري أفندي أبو الخير، وحضه . عمر التكلي

على الترشيح، بعد ما انفك ومسلّم دحة عن عمر، إثر االنتخابات التي سقط 
  .كيفيها هولو، وتبدد الحزب المل

ولم . لم تكتم خديجة فرحتها بشقيقها، كما لم يكتم عدي فرحته بخاله
 مع عمر التكلي، منذ - من الكتلة وسواها -يفت سليم أفندي تعاطف كثيرين 

  .فاز في الدرجة األولى
ومنهم من كان . منهم من كان يرى األمر طريفاً، مثل الباشا شكيم

 ضمن الكتلة وخارجها، مثل شامتاً بمن سقط من سليلي األسر العريقة،
لذلك . وما كان سليم أفندي نفسه بعيداً عن هذا الشعور. عارف بك القدحة

 صفه وحده على األقل، لى الكتلة، أو إلىرأى من الحكمة أن يستميل إ
ولما تضاعفت فرحة بيته بقراره، فكر في أن يحاول مع غير . عمر التكلي

 يساوره شك في أن فرنسا كانت عمر أيضاً من النواب، حتى مع الذين ال
خلف فوزهم، ورأى ذلك بإكبار سبيالً آخر للكفاح، يخرق لو تكلل بالنصر، 

  .جبهة الخصوم
وعلى الرغم من أن تشكيل الوزارة ما لبث أن شغله ليل نهار، فقد دعا 
عمر إلى عشاء من يدي خديجة، وآثر أن يبدأ الوصال من درب آخر، فقال 

  :متودداً
ولكن لوال أني . ت عنك أمراً مهماً، عن خديجة نفسها أخفيت أنا أخفي-

  .أعد نفسي من بيت التكلي ما كنت فعلت
  : خديجةتقال
  .قل له يا عمر.  أنت كبير بيت التكلي-

  :تبسم عمر مؤكداً ومتوجساً، وتابع سليم أفندي
 حسن تريد مني أن أدبر لها شغالً، وأنا ماطلت معها حتى تأتي -
  .اتحك بذلكمناسبة ألف
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ثار عمر وثارت خديجة، ومسحت دمعتين على المرحوم، وشتم عمر 
تلك التي سيربيها، ما دام زوجها لم يفعل، وال هي ترعى لموته وال البنه 

  .حرمة، كأنما كانت تخبئ صلف أهلها منذ فارقتهم إلى يوم مثل هذا اليوم
  :قال سليم أفندي

ن تذهب معه إلى رفضت أ.  أخوها منعم حاول معها حتى عجز-
  .هي مصرة على أن تبقى في الشيخ حسن ومصرة على الشغل. المريجانة

  :قالت خديجة متهكمة، وعيناها تحومان عالياً حول الثريا الجديدة
المريجانة أحلى من الشيخ حسن، والشغل لمن؟ .  بنت مدينة يا روحي-

  .حتى المقطوعة تتأبى على الشغل وتخاف منه
  :يتملّى الثريا بحيادقال عمر وهو 

لو كان في رأسها عقل ما كانت تركت .  واجب منعم أن يأخذها بالقوة-
لو فعلت لكانت القت . له حصتها من اإلرث، مهما كانت حصة صغيرة

على . ما قصرت ولن أقصرأمامها اآلن ما ينفعها، وينفع الصغير، وإن كنت 
  . للمرحوم والبن المرحوماألقل كرمى

  :نديقال سليم أف
- بعلمي أن منعم يساعدها، وهو قبل أن تتنازل عن حصتها، وتحض 

ال أظنه يقدر أن . شقيقاتها على التنازل لباقي األخوة، كما تعلم، يحترمها
  .حسن ليست هينة كما ظهر بعد ترملها. ليس لهذا السبب وحده. يأخذها بالقوة

  :قالت خديجة ساخطة
لجميع؟ البد أن عقلها فقع حتى  حرمة أرملة تسكن وحدها، وتعصي ا-

  .طلعت بحكاية الشغل
  :قال عمر مومئاً إلى جهة ما

  . اسألي المرحوم-
  :قال سليم أفندي وهو يرى هياج عمر وخديجة يهدأ

ولما . أنا أتصرف بالنيابة عنك يا عمر.  ال يشغل أحداً نفسه بهذا-
  .أعجز ألجأ إليك
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عندئٍذ سأل سليم . هوأكد سكوت عمر موافقت. استحسنت خديجة قوله
  :أفندي باهتمام

   ما عندك خبر جديد عن الوزارة؟-
  :أسرع عمر ضاحكاً

  . األخبار كلها عندك يا وزيرنا-
  :دعت خديجة لزوجها وألخيها بعز أكبر، وقال سليم أفندي

كل نائب يلتم على جماعته، حتى .  أريدك يا عمر أن تكون قريباً مني-
حتى . جديد ووحيد، ومحسوب علي، شئت أم أبيتأنت . بيننا نحن في الكتلة

  .إذا أردت أن تنضم إلى الكتلة، فأنا جاهز، ولو كان أعداؤك بيننا كثيرين
حثت خديجة شقيقها على القبول، وكررت الدعاء، لكن عمر ظل 

  :صامتاً، فقال سليم أفندي
. كفاحسياستنا . البرلمان كفاح:  أمامنا الكثير يا عمر، وأنا دائماً أقول-

كثيرون . أنا سبقتك على هذا الطريق. ودائماً الكفاح يكشف المعدن األصيل
أنت اليوم تبدأ من . كرمى لبيت التكلي أدعوك. لذلك أدعوك اليوم. سبقوك

العذاب ليس في أولها فقط، كما . جديد، على أول الطريق، وهذه ليست سهلة
  .أنا متفائل بك على الرغم من كل ما مضى. تظن

عينا عمر تعبران بعيداً بين الحرزة والميدان، بين الدكان والباشا كانت 
وخديجة المطلقة وسليم أفندي الذي ينهب الطريق نهباً، من الميدان إلى عرنوس، 
من معمل بواري البسكويت ومعمل المياه الغازية إلى معمل الدخان وسوق 

م أفندي، ال يكاد كانت أنفاس عمر تلهث وراء سلي. البورصة والنيابة والوزارة
يالمس ذيل كمه حتى يخلّفه سليم أفندي بعيداً، ويدفع اليأس بعمر في طريق آخر، 

  :ال تلبث أن تتقاطع مع طريق سليم أفندي، ولعل ذلك ما جعله يرد أخيراً
ال أنكر . آخ عليه تفو عليه:  ال تزعل مني يا صهري إذا قلت لك-
يمكن . خاف منك ومن جماعتك أتمنى أن أكون تحت عباءتك، ولكنيأ: عليك

ما طلع ك: ال أخبئ عليك. كون يداً واحدةالزمن يحقق لي ولك ما نتمناه، ون
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مؤتمر الزراع برأسي، وطلعت النيابة، والحزب الملكي، يطلع برأسي هذه 
األيام، حتى قبل أول جلسة للبرلمان، جماعة جديدة، حزب جديد، جماعة 

  .والبداية تبشّر بالخير. راع في البرلمانالزراع من النواب مثالً، حزب الز
  :لم يخف سليم أفندي امتعاضه وهو يقول

 من تكون أمامه العروس جاهزة، يتركها، ويربي صغيرة، ال يعرف -
لها أصل وال فصل، ويمكن أن تكون له، يمكن أن ال تكون؟ أمامك الكتلة يا 

. يفك الحرفما لك وللزراع الذين تعرفهم كما أعرفهم؟ نصفهم ال . عمر
  .وثالثة أرباعهم ال يرون أبعد من العشيرة أو الطائفة أو الضيعة أو رأس انفه

  :ضحك عمر وقال
ألعبهم على رؤوس . هؤالء عز الطلب لواحد مثلي:  يا صهري-

. هؤالء خنازير. أصابعي، ولو أنهم غير سهلين، كما تظن، وكما كنت أظن
أما العروس . لتي تحكي عنهاومع ذلك لن يشاركني أحد منهم بالعروس ا

يمكن ال أحظى منها في ليلة القدر حتى . الجاهزة، فأنت وغيرك سبقتم إليها
ولو فكرت يا . ون لواحد مثلي دوراً إال أن يحمل المنشفةأنتم ال تترك. ببوسة

هكذا أقدر أن أفيدك، . صهري، لرأيت أن األفضل لك أن يكون لي جماعتي
على األقل في .  إنما من تحت لتحت، بالمخفي.وال أكون فوق حملك ترجيحة

  .الدروة أحسن من الفروة: وكما قالوا في الحرزة. نتعاون هكذا. البداية
ثم نهض مودعاً، ومذكّراً بحسن، وسليم أفندي يبلع الخيبة والندم على 

  :ما وسوست به نفسه، ويخاطب خديجة، وهو يوصد الباب بإحكام
قال دروة . كيس، بيطلع إبليس يستغيث أخوك لو حبسوه مع إبليس ب-

أشغّلها في معمل . أما حسن فشغلها عندي إذا بقيت على عنادها. وقال فروة
  .إذا بقيت تحت يدي أفضل ما تكون تحت يد غريبة. الدخان

  :لكنه فوجئ بها أمام المطبخ تضحك، وتخفت صوتها
  بربربر؟:  ما بك تكلم نفسك-

*     *     *  
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 ما، كان سري أفندي أبو الخير قد تيقّن من أن مسلّم دحة على نحٍو

كما أن . ينفق من مال الحزب على ما يخصه وحده، أو يخبئ المال لنفسه
صمت رشاد بك الجويبري عن نداءاته ومسلّم، وشكوكه في دعم الشيخ زين 

ولم يكن أمامه سوى عمر ليبثه . لهما في االنتخابات، ضاعفا خوفه من الفشل
  :لكن عمر ضحك وقال. سههواج

لو كنت شاطراً ما كنت تتركه يبلع وحده، .  حالل على األستاذ مسلّم-
  .ولو أنه يبلع أيضاً من جيبي

  :ألجمت الدهشة سري، وتابع عمر بعد غمزة فاضحة
المبلغ الذي دفعته لك يوم قصدتني ومسلّم دين :  انتبه يا سري أفندي-

  .قبل ذلك أسامح بهما دفعته من أجل الحزب . شخصي عليك
صحيح أنني في ذلك الصباح المكشّر .  أنا استلمت منك، وسلّمت-

  تكفلت، ولكن ما ذنبي؟
  . المبلغ يخصم من أرباحك في حسابنا القادم-
تركتموني . ورشاد بك، والبقية أداروا ظهرهم.  يعني نفذت بجلدك- 
ره، كيف أتابع المعركة إذن؟ حتى لو دعمني الشيخ زين أو غي. وحدي

جيوبي فارغة اآلن من بعد تعهداتك إلى الحزب إلى شركة مسيو أصفر 
ا . إلى عبد الودود الذي لعب بعقلي وورطني بمدبغة جديدة هذا كل شيء ي

  .عمر، ال سر عليك
كانت التعهدات كافية . أنت دخلت في مشاريع كثيرة.  الذنب ذنبك-
  ما الذي طار بك من جنوب سورية إلى شرقها؟. ووافية

ذهب يا . القامشلي، الجزيرة كلها، سبت لي عقلي.  كأنك ال تعرف-
مسيو أصفر عرف قيمته، واأليام . أنت ما همك كالمي! كم قلت لك! عمر
  .ستندم ألنك ما شاركتنا. قادمة
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والمدبغة اآللية؟ من عنده مدبغة آلية أو .  خّل مسيو أصفر ينفعك اآلن-
ء كلمتين من عبد الودود السعد؟ لو غير آلية يتخلّص منها، وأنت ركضت ورا

  .كان فيه خير ما كنت تركته لك
   واآلن؟-
وأظن أن هشام الساجي وحده .  تريد رأيي؟ أنت ال تنفع في المشاريع-

  .عرف ذلك من سنين، لذلك وكّل على رزقه غيرك
  . يحق لك أن تسخر وتشمت، وما أمامي غير السكوت-
  .بع. أمامك حلول كثيرة.  ال-
  .من يشتريها بربع قيمتها؟ هذه األيام للشراء، ال للبيع. المدبغة هاك -
البد أن تبيع إذا كانت .  لوال عبد الودود، أنا أشتريها بنصف قيمتها-

. اترك مسيو أصفر. حالتك كما تصف، وال تريد للنيابة أن تضيع منك
  .قل للقحبة التي ترقص فيه، يمكن أن تشتريه. تصرفْ بالمسرح

ومسيو أصفر ال .  أحد يدفع لي ما صرفت على ترميمه المسرح ال-
المرة . لعنة اهللا على النيابة وساعتها. أتركه حتى لو بعت ما فوقي وتحتي

  .آخ يا عمر... هذه المرة. الماضية جاءتني تركض
  . بع لألستاذ مسلّم حصتك من تعهداتنا في درعا-
  .اشتر أنت وخلصني. أبيع يا سيدي.  مصيبة أهون-
  .خذ منه ما يعطيك وخلّص نفسك. شف صاحبك. ا حاجتي بها م-

قال عمر، وقد سال لعابه، وثارت غيرته حين التقى جفناه خائفين، 
لكن سري أفندي رجع عصر اليوم نفسه، يشكو نذالة . ومسلّم يشتري حقاً

فضالً عن األرباح . وطمع األستاذ مسلّم، إذ لم يدفع نصف ما ساهم به سري
عندئٍذ تنطّع عمر، وزاد الربع، فبهت سري، وشك في أن . التي ستضيع

عمر ومسلّم يتآمران عليه، ورأى النجاة في أن ينسحب من شراكتهما، مهما 
  .تكن خسارته
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وفي حمأة المعركة نسي . كذلك آلت حصته في تعهدات درعا إلى عمر
جرح شريكيه، ونسي الحزب، خاصة أن الشيخ زين عاد يظهر له من 

لكن مصرع هولو التكلي، والعنف الذي تفجر .  ما أنعش أمله بالنيابةاالهتمام
نهار االنتخابات، ثم إلغاؤها، كل ذلك قد زعزعه، وكومه في ركن بيته أياماً، 
ال يغادر إال إلى جامع الشيخ حسن، يصلي الظهر، يجالس قليالً المعزين في 

يد للمدينة، أو للحارة، هولو التكلي، ثم ينصرف حزيناً وخائفاً من انفجار جد
  .أو للبرلمان، ال طاقة له، وال ألي من هؤالء البشر، به

*     *     *  
عصر اليوم الحادي واألربعين لوفاة هولو، بدا سري ساهماً قبالة عبد 
الودود، وقد سكنت أرجيلته، اقترب الصبي من األرجيلة معتذراً، وهم بتبديل 

نأى الصبي مرسالً نداءه . لنربيش برخاوةلوح سري با. الجمرات وهو يبتسم
قطعت النداء صيحة صبي آخر يلبي إشارة عمر التكلي في أقصى . الرخيم
كان عمر يتصدر الطاولة األخرى، وسري يسترق منه نظرة فارغة . المقهى
  :ولعل عبد الودود قد لحظ ذلك أخيراً فتساءل. كل حين
   بم تفكر يا سري أفندي؟-

  :لسته مداعباً المبسم النحاسيهمس وهو يعدل من ج
كان الواجب أن . قصرنا مع حرمته يا ودود.  التكلي بالمرحوم هولو-

  .أعزيها بنفسي، وأن نرى ما إذا كانت بحاجة لشيء
  :أثنت عينا عبد الودود، وهو يسحب نفساً طويالً، ثم قال

  . ما فات الوقت-
   متى؟-
  . حين ترغب-
  .واليوم أفضل من بكرة.  أفضلأمس كان مناسبة.  هيا بنا إذن-
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قال وهو يلف النربيش، وسبق عبد الودود، كأن الشيخ حسن تفر منه، 
أو تعييه قبل أن يقترب من ذلك البيت الصامت المهيب، فيلتجئ إلى الظالل 

  .التي أرخاها القنديل الكهربائي البعيد الوحيد
 آخر، أغضى سري حتى دخل البيت، وهدأت أنفاسه، فبدت حسن ظالً

أكبر غموضاً ومهابة، تتمايل به نسائم الغوطة، ويلفعه غبار الزهر والحارة، 
  .قبل أن ينْحتَ في تلك الزاوية الغائمة إلى يمين النافذة المفتوحة على الجامع

في الصمت الذي لونه وقع أنفاسها الهادئة، ونبضه الواجف، وهمسات 
 التقى بزمنه األثير الذي لعبت حامدة وسجيع وعبد الودود، وغمغمة الطفل،

وأضاءت عتمة . به فرنسا، أو الثوار، أو االنتخابات الماضية والراهنة
جوانحه بشعاع أرسله هولو أو ترسله حسن، يكاد يجلو أخطاءه وترهاته 

  .المعدودة الصغيرة، أو يرميه في ضاللة كبرى رابضة في مكان ما
 أو في بؤرة الضوء الذي انتصب عمر التكلي وحده في مسرى الشعاع،

ألقى عمر بالظلمة على عيني سري، . سوف يهجم من النافذة، كما من القلب
وكفّن بها نعش هولو، غير أن وجه حسن ظّل يسطع، وسري يلوب عليه، 
يحتمي به، حتى ينجده صوت عبد الودود، أو صوت سجيع، يوقظانه من 

لو يمضي وحيداً، لوال عبد غفوته ومن غفلته، فيقشعر، ويلملم بقاياه، يود 
الودود الذي يالصقه، وربما يتجرأ عليه أو يعنفه قابضاً على معصمه، كما 
تجرأت عليه أو عنفته وهو يندفع خارجاً عيون حامدة وسجيع والطفل، وربما 

  .حسن أيضاً
*     *     *  

لذلك انكفأ . أما عمر، فكان يالقي أول عهده بالبرلمان مبالغاً في الحذر
في دعوته إلى حزب الزراع، ولو لم يهملها، مما وفّر له أن يكون حاضراً في 

كما بدأ يقترب ويبتعد بحساب من الفرنسيين، وصهره، والشيخ . ذاكرة النواب
ولئن تهيب األمر كلّه في البداية، فقد لذّ . زين، وسواهما من زعماء المجلس

  .هناءة سوى حسن نيلهله ما يصنع فيما بعد، ولم يعكر عليه الصفاء وال
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كانت قد قاربت أن تنهي شهرها األول في معمل الدخان، حين همس 
  :مسلّم في أذنه، وهما يغادران البرلمان، وصوت سليم أفندي يعلو خلفهما

   كيف تركت أرملة شقيقك تشتغل؟-
لكن . وغمز مومئاً إلى سليم أفندي، فاكفهر عمر، وتلفت حوله منكراً

  :لهمسمسلّم بالغ في ا
معقول أن يسمع سري قبلك؟ هو . هذا ال يليق.  معك حق أن تنكر-
  .وهذا سليم أفندي، اسأل. خبرني

ابتعد عمر، وبدالً من أن يسأل سليم أفندي، عاتب خديجة، وأسرع من 
  :عرنوس إلى الشيخ حسن، ولعلع صوته

   تحسبين نفسك يا ست حسن سائبة؟ ليس خلفك رجال؟-
  : الذي بكى، وهدهدته وهي تنظر إلى عمر شزراًحملت حسن الطفل

  .هذا عمك.  ال تخف يا حبيبي-
  :صاح عمر، وكفه تلوح نحو الطفل

   وهذا اليتيم أين يبقى حين تدورين على هواك؟-
  :قالت حسن راجية ومالطفة

عمره المرحوم ما سمع . الجيران يسمعونك.  اخفض صوتك يا عمر-
حامدة له . اطمئن. ي النهار في بيت سجيعمحمد يقض. الجيران صوته هكذا

نسيت؟ . أنا حسن يا عمر، امرأة هولو. عيب. وأنا ال أدور على هواي. مثلي
  .أنا أشتغل، والشغل ما هو حرام

  . الشغل على المرأة حرام-
  . اهللا ما قال هذا-
  مليح؟.  تعرفين قول اهللا؟ أنا قلت-
  . أستغفر اهللا العظيم من كل ذنب عظيم-
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نائب في البرلمان يترك أرملة أخيه تشتغل : ريدين أن يقول الناس ت-
ماذا تحكي علي الحارة اآلن؟ وإذا شاع الخبر في البرلمان ! حتى تربي ابنها

  .ماذا يقول النواب؟ اقعدي في بيتك وربي ابنك، وكل ما يلزمك يصلك
:  كما وصلني من األربعين حتى هذا اليوم؟ ما كلفت نفسك أن تسأل-

  تت حسن؟ مات محمد؟ما
حضرتك كلفت نفسك .  أنت لويت بوزك عني قبل أن ندفن المرحوم-
امشي يا حسن باركي له بالنيابة؟ ال أنت وال مخلوق من المريجانة : وقلت

  .معمل الدخان انسيه. تكرم بكلمة، وهذا كله فات وقته
  . هذا شغلي وأنا حرة فيه-
 ارجعي إلى أهلك واتركي .اسكني عند خديجة.  روحي اسكني عندي-

  .لي محمد، أنا أربيه
 كما ربيت أخوتك؟ سمع سعدي ورؤوف بالمرحوم، أم ما زلت -

رح للبرلمان قبل أن تقول فرنسا لواحد من . تخاف من الحزن؟ امش يا عمر
. كل مصة بغصة. شو بذكر منك يا سفرجل: اجلس مطرحه، قال: كالبها

  ما مات أخوك وقعدت في البرلمان؟عمري ما شفت منك الخير، كيف بعد 
  صار لك لسان يقص بالسياسة؟.  تأدبي يا حسن-
 لساني اتركه يقص على هواه، أما لسانك فمثل مقص االسكافي، ما -

  .بيقص إال على نجاسة
إما :  قلت لك تأدبي يا قليلة األدب، وهي كلمة واحدة قبل ما أروح-

  .عة وذمتهااتركيه وافعلي السب. الشغل وإما محمد
امش من بيتي . محمد ابني والشغل شغلي.  قليل األدب منا معروف-

  .بشرفك أفضل لك
وإذا بقيت على عنادك ال أخرج إال .  هذا بيت أخي، وهذا ابن أخي-

  .ومحمد على حضني
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. صدقت أنك نمرود؟ جرب أن تمد أصبعك.  الموت أقرب لك-
  شاللوب على الناس شاللوب علي؟

د الطفل على البساط، وتشهر في وجه عمر السكين، صاحت وهي تمد
فقفز إلى الباب يشتم ويتوعد، وعادت إلى الطفل تهدهده، ثم تطير به إلى بيت 
سجيع، وال تجرؤ على أن تبيت وحدها، حتى يؤكد لها سليم أفندي بعد أربعة 

  .أيام أن عمر ال يريد بها شراً
*     *     *  
وس بجواره في البرلمان، طوال جلسات تحاشى عمر لقاء مسلّم أو الجل

  :األسبوع، غير أن مسلّم ظفر به أخيراً، وهمس في أذنه من جديد
عمر ما خبر شقيقه الصغير في درعا :  سري رجع من حوران، وقال-

  معقول؟. بموت شقيقه الكبير حتى اليوم
هز . شتم عمر أم سري أفندي، وتساءل عما كان يفعله في حوران

  :م، وقالكتفيه مسلّ
  ! كأني أراه يهتم ببيت المرحوم-
   كيف؟-

  :عال صوت عمر، فصلّب سري سبابته على شفتيه وتلفت متمتماً
  . اسأله-

عاد عمر إلى البيت خائفاً، وقد ازداد تصميماً على التخلص من 
مسلّم دحة في تعهدات درعا أيضاً، إذ عد إلحاحه على التذكير بسري، 

ا .  شقيقه كل حين، ابتزازاًواإلشارة إلى أرملة إال أن سعدي ورؤوف كان
ينتظران أمام البيت، ومن خالل دموعهما صرخا به، كأنه ليس شقيقهما 

  :األكبر، وال رب نعمتهما
   كيف طاوعك قلبك أن تخبئ عنا موت هولو؟-

 ١٨ م–التيجان 
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وعاندا في الدخول، ثم عاندا في البقاء عنده، وسعدي يكرر السؤال، 
  :كأنما يخاطب نفسه

 كيف تتخلّى عن حسن، وتتركها تشتغل عند الناس، وأنت عندك ما -
  ال تأكله النيران؟

ما كان عسيراً عليه أن يلتفّ على لوعة شقيقيه، ويجعلهما قبل أن يناما 
يحمالن على سري أفندي ومسلّم دحة وحسن أيضاً، ثم يبكران إلى حوران، 

 أنه لم يكد يهنأ بالنيابة وهو يخشى أن يكون قد بات عليه، على الرغم من
ويأنس إليها، أن يواجه أرملة أخيه وشريكه السابق وآخرين قد يباغتونه، وال 

  .يميز ألحد منهم ملمحاً اآلن سوى األستاذ مسلّم دحة

*     *     *  

ال ريب أن سري كان سيمضي إلى عمر مباركاً، كما بارك لمسلّم أو 
غير أن عبد الودود . ياق على السلوىلسواه، وقد أعانه تأجير المسرح لتر

ولما .  أن عمر حاول أن يستميله إبان االنتخابات- بعد فوات األوان -أعلمه 
تيقّن من ذلك على نحو ما، ندم على أنه لم يستجب الستمالة سليم أفندي له، 

وقصدت قدماه الشيخ حسن في مساء . ويخوض االنتخابات على ذمة الكتلة
لكنه .  كأنما يبطن أن يشكو عمر لحارة أو لبيت أو ألحد ماآخر عكر بالغيوم،

دخل بيت سجيع، بدالً من بيت هولو، وبعد قليل، تالحق الرعد، وحضرت 
حسن كأنه واعدها وواعدته، أو كأنها تعلم ما به، وجاءت لتمسح على شكواه، 
ويندغم صوتها الهادئ األليف الحاسم بصوت الطفل الذي يعابثه، والمطر 

  .ذي انهمر منذ دخلتال
. كان الصوت يؤكد أن عمر التكلي غريب عن هولو، وإن يكن أخاً له

ولعلها ذكرت سليم . كانت حسن تنعي النيابة، ما دامت فرنسا تحتل سورية
كانت ترثي . أفندي البسمة ومعمل الدخان، أو شخصاً آخر ومعمل الكبريت
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ضيع بيت التكلي كله، ما دام لعبد الودود الذي ال يزال ضائعاً، وتخشى أن ي
فإذا . كان الصوت يدفع عينيه من جديد إليها. سعدي ورؤوف بين يدي عمر

بحامدة أو الطفل أو سجيع، وإذا بعمر نفسه، يمرق شهاباً من سواد، يبهر 
العينين أيضاً، فيأخذ الفضاء يتالمح، وسري يتشظى فيه منذ ذلك المساء، وال 

، ومصادفة حسن دوماً إال تشظياً، بينما حامدة تزيده العودة إلى بيت سجيع
تقف له بالمرصاد، وعبد الودود يتحاشاه، وسجيع يوجع القلب بأذانه، وعمر 
نفسه يضرب بشظية لسري، وسري ال يسعى إلى منازلة، إال أنه يذهب إلى 
حوران، وربما كان يهرب من عمر، فينبئ سعدي بموت هولو، كرمى لهولو، 

ن في وجه عمرأو نصرةً لحث مسلّم بما . سوألن سري ال يضمر شراً، حد
فعل، وحدث سليم أفندي البسمة وسجيع نظام الدين، لكنه لم يجرؤ على أن 

  . يحدث حسن نفسها
غير أن عمر فرض على سري طريقته في المنازلة، وداهمه في 
ت بيته، برفقة مسلّم، ولعله تعمد أن يدوي صوته في البيت لتسمع بن

  :الساجي
 إذا كانت جهلة الستين مثل الضرب بالسكاكين فما تكون جهلتك يا -

سري أفندي، وأنا كنت أظنك قطعت األربعين يوم دخلت الجمعية التأسيسية؟ 
بيت التكلي ما . بيت الشهيد ما هو سائب. الشهيد له حرمته يا سري أفندي

ي الصغار؟ تركت ما لك ولألرملة المسكينة؟ ما لك وألخوت. عرف الحرام
  سري الذي نعرفه في القامشلي ورجعت لنا بسري جديد؟

دوى صوت سري يشتم عمر ومسلّم ويطردهما، ثم دوى صوت 
امرأته وأوالده، وظل هو أياماً يتطوح، حتى اندفع إلى بيت سجيع، وارتمى 

  .مستسلماً
وألن حسن لم تكن ثمة، أحس بالضعف أمام سجيع وحامدة، وكاد 

كاد أن يبكي أمام أوالده، يلوم . يستغفر عمر وبيت الساجي جميعاًأن 
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يأمرها أن . نفسه في الصمت القاتل على أنها قد تفكر بامرأة أخرى
تستجيب لسجيع نظام الدين، فال تحوم في الحارة ثانية، ما دام عمر 

لكن نفسه ظلت تعاند مثل حسن، تعيره . التكلي قد فضحها وحسن
ي يرفع رايتها، تفتقد فيه الشهامة، تصمه بالنذالة، مثله مثل بالهزيمة الت

عمر التكلي، وال ترضى إال بأن يصلح ما خربت يداه، ويثأر لحسن من 
  :صراخ عمر الذي تقلده حامدة

اكتب كتابها يا سجيع وشرفي .  إذا كنت تريدين الزواج فها هو الشيخ-
  لذّ لك؟معي إلى بيتي، أم الحرام مع سري أبو الخير 

  :حينئٍذ مأل الصراخ صدر سري
  .امشي معي يا حسن إلى بيتي.  اكتب كتابها يا سجيع-

لكنه خاف من أن تنشب حسن مخالبها في عنقه، كما أنشبتها في 
عنق عمر، وأن يظل صوتها يطرده ذات مساء أو كل مساء، من الحارة أو 

ليندفع سري من من الدنيا على رحبها، كما طردت عمر، وحامدة تروي، 
نصف مستميت خلف حسن، ونصف : بيت سجيع، يتطوح، وينشطر نصفين

يستميت أمام عمر، وليس في الفضاء سوى الحياة أو الموت، الحب أو 
الكره، وشهاب يتفجر ضياء، أو شهاب يتفجر سواداً، وهو ينشج من أقصى 

 يقذف به إلى أقصى، لكأنه الساعة فقط ينتزع من الشام إلى القامشلي، أو
عمر التكلي أو : إلى كبد السماء، ثم يرمى إلى أي من األشداق الفاغرة

مسلّم دحة، الشيخ زين أو سليم أفندي، عبد الودود السعد أو حسن نيلة، 
حتى هشام الساجي أو هزاع نصر أو أمير . ترياق الصوان أو امرأته

هنا، أو في أي الجبور، بدوا أشداقاً تترصد، شأن اآلخرين، ممن يدرك، 
مكان، وهو يتكور، ويطلي شكله الجديد بالدهون، كي يكون لقمة سائغة 

  .لمن سوف يلتقم
*     *     *  
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-٢٤-   
ليس لغط االنتخابات، وال الحزب الملكي، ما ضاق به بيت رشاد بك 

فضحك في البداية، . الجويبري، بل ما راح يتردد عن عروس لماجد بك
ر ما يهرف به، من اليهود إلى العرش والعروس، ورثى لشيخوخة شقيقه، وبر

  .بما كابد في حياته
فيما بعد خاف رشاد بك أن يكون الخرف قد بكّر على المسكين، وأن 

وأخذت . وذاك ما اشتهر به، نساء ورجاالً، بيت الجويبري. يعاجله هو أيضاً
 يا لماذا ال تتزوج أنت: أسئلة من حوله، من أصدقائه إلى منافسيه، تحرجه
خوين معاً؟ ماجد بك يكسر رشاد بك قبل ماجد بك؟ لماذا ال يكون عرس األ

سنّة بيت الجويبري يا رشاد بك، فهل تتركه يفعل؟ هل تستطيع يا رشاد بك 
النيابة والزواج؟ ولم يكن يفوته ما في األسئلة من : أن تحمل البطيختين معاً

شير أحد إلى ما اشتهر غمز أو مزاح سمج، وهو الذي كان يضايقه دوماً أن ي
به بيت الجويبري من العزوبية، سواء أكانت اإلشارة امتداحاً للعفّة والزهد، أم 

  .تعريضاً باللهاث خلف حطام الدنيا، من رزق أو لذائذ الحرام
وربما كان ذلك، ألن شقيقه هذه . ربما ضاعفت االنتخابات من حساسيته

على ماجد بك ما يشبه المرة هو السبب، فعجل في حزم أمره، وفرض 
الحجر، بعد أن فاض به الكيل، وصرخ بأخيه على مسمع من الخدم ونساء 

  :الجويبري المسنّات
 اللسان الذي يذكر زواجك من اآلن حتى تنتهي االنتخابات سأقطعه، -

استر بيت . استر شيبتك وشيبتي. سأقطع لك زبك أيضاً. ولو كان لسانك
  عليك إال في هذا الوقت؟ما حال له أن يقوم . الجويبري

لم يغلظ رشاد بك ألخيه من قبل سوى مرة واحدة، حين تنطّع لمقاومة 
كان يفرح لنجاته من الموت . كان يخطّئه دوماً فيما اختار لحياته. الفرنسيين

. خاصةبالمحتم، حرباً بعد حرب، يشمت بهزائمه، يحن إليه، في سنوات النفي 
ر على البلشفيك، أم حين رأى الناس وربما تباهى به، سواء حين انتص
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إال أن رشاد بك لم يتعود على أن يكون شقيقه قريباً . يعظمونه بين المنفيين
  منه لوقت طويل، فكيف به يقيم في بيته، ويشوش عليه عشية االنتخابات؟

أشاح عن األلم الذي خلّفه ألخيه، ونظرات أمه وعمتيه وشقيقته، 
 زهده بالحزب الملكي يكبر، ما دام فاتح بك وكان. وانصرف إلى االنتخابات

المعلم ومنافسون آخرون كثر في حلب يحكمون صالتهم مع الفرنسيين، 
ويخلفونه، كما بات يخشى، وراءهم، في تأرجحه بين الحزب والناس 

  .والفرنسيين أيضاً
لم يكن قد حسم أمره بعد، حين انفجرت القنبلة أمام مدخل بيته، قبيل 

الحي كله، ودمرت البوابة الكبيرة، وأتت على عريشة الياسمين الفجر، فروعت 
بضع قنابل كانت قد سبقت تلك القنبلة إلى بيوت بعض الذين يعلنون . المعمرة

ومثل سائر الناس كان رشاد بك يرى . جهاراً أن لهم في البرلمان القادم كرسياً
 يترفّع على ربما كان يحسدهم على جرأتهم، كما كان. الفرنسيين خلف أوالء

إال أن ما أربكه أن تلك القنبلة . ضعتهم ما داموا بال أدنى شأن، لوال الفرنسيون
فكر في أن فاتح بك المعلم قد يكون أحكم . قد تجاوزت إليه من هو أولى بها

نهم لم يون يريدونه، والشبان الذين يعادوصالته مع الجميع، سراً وعلناً، فالفرنس
نبلة وال بسواها، ال هم وال من يحركهم، بينما عجلوا يؤذوه ولم يخيفوه، ال بق

إلى بيت الجويبري، على الرغم من أن رشاد بك لم يكن قد قرر بعد أن 
  .يستجيب للنداء المتعاظم في دخيلته، ومن مكتب المستشار

حتى بات ينشد . في االنتخابات السابقة أطبق عليه شبح فاتح بك المعلم
ومنذ ألقيت القنبلة عليه، طغى شبح فاتح . يفوزا معاًأن يخِْفقا معاً، على أن 

  .بك على شبح الذين كان يمكن أن يفجروا القنبلة في غرفة نومه
وفكر في الحماية التي ال . هكذا تحدد خوفه في اإلخفاق، ال في القنبلة

وتجاهل نداءات مسلّم دحة وسري أبو .  إال من الفرنسيين- كما الفوز -تأتي 
ولم يصدق أن . تفت إلى ما لم يرتب في أنه أهم من الحزب الملكيالخير، وال

ولم يعرف الطمأنينة . خصومة ما مع حزبه الوليد قد جرت إليه أزعر أو قنبلة
  .حتى أطنب المستشار في امتداحه، دون أن يذكر الحزب العتيد البتّة
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برشاد بك وبأسرته، ونشرت ) األهالي(عقب هذه الزيارة، نوهت جريدة 
صورة صغيرة له، لكنها لم تذكر الحزب الملكي أيضاً، فقدر أنها إشارة كافية، 
ريثما تنتهي االنتخابات على األقل، وآثر أن يشكر الجريدة في المطبعة 

 قدر -وأحس باألمان وهو يرى عدداً من الرجال . المارونية، ال في مكتبها
ئ منذ نهاية الزقاق ولما غادرها فوج.  يحرسون المطبعة-أنهم من التحري 

  :بالهرج، ثم بحشد في الشارع يهتف
ــه إال اهللا   ال إلـــــــ

  
  فــاتح بــك عـــدو اهللا    

وفي مقهى . فدلف إلى الزقاق الموازي، هازئاً بالكتلة وبفاتح بك خاصة  
. الدب أمضى ما تبقى من ذلك المساء، ثم قفل إلى بيته، وقد تجدد انشراحه

ر البيت ويهتفغير أن حشداً من المتظاهرين كان يسو:  
ــه إال اهللا   ال إلـــــــ

  
  رشــاد بــك عــدو اهللا    

  *     *     *  
كان يمكن له أن يخمن أياً كان، ذلك الذي يحرض على الهتاف ضده، 
أو على محاصرة بيته حتى آذان العشاء، وهو مختبئ في بيت عمه، إال أن 

  .يكون الشيخ خالد سفلو من يفعل
سلمه للمستشار، وسلمه المستشار  بك قد نسي الشيخ خالد منذ  رشادكان
لذلك كذّب األصوات التي تهامست مذعورة في بيت عمه، قبل أن . لألتراك

ينفك الحصار، وتلقف في بيته وصمته ما تبارى به من بعد الساهرون، ثم 
وتأسى على جهله أمام ما بدا الجميع . تبارت به النسوة بعد ما خال البيت
  . النوميعلمون من أمر ذلك الذي يحرمه

  :قال عمه
. شف واسمع. اذهب بنفسك. ليس ببعيد.  أمامك جامع النبي هورو-

  .احك يا شيخي. وهذا هو اإلمام
  :قال إمام الجامع
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 سواء أصدق الناس أم تجنّوا، فالرجل ورع وتقي، متفقّه في أمور -
وإذا كان حقاً قاطع طريق، فتوبته نصوح، واهللا أعلم، وهو شاب . دينه ودنياه

  .لم يبلغ األربعين بالتأكيد. لى كل حالع
كظم رشاد بك غيظه من مديح اإلمام الذي فطن إلى زلّته، فأردف 

  :مقاطعاً أحدهم
   ولكن ما للرجل وللشبان الطائشين وهذا السباب؟-

  :وقال آخر ورشاد بك يؤمن لإلمام
 لو كان رجل آخر غير الشيخ خالد سفلو، لعلّق األتراك مشنقته، -
  .م يحكموه إال سنتين، وعفوا عنه قبل أن يكملهالكنهم ل

غض رشاد بك بصره، العناً األتراك واألكراد والشيخ خالد والمستشار 
الذي أنزل الحمل عن كتفه، وسعى إلى أن يمنّن األتراك، فسلّمهم غنيمة رشاد 

ولكن لماذا اكتفى األتراك بالحبس سنتين لمن . بك، بدالً من أن يريحه منها
ضياً وكاتبه وحاجبه، وأطلق ثمانين رأساً كان ينتظرهم الجز على يديه؟ قتل قا

  لماذا أعفوا عنه؟
أنكر رشاد بك على األتراك فعلتهم الجديدة، كما أنكر عليهم فعلتهم 

فليس يعقل أن يتركوا هذا القاتل طليقاً، حتى يحاصر بيت الجويبري . القديمة
هو الكردي على كل حال، قريباً وما كان يعقل من قبل أن يدعوه، و. اليوم

بل ما كان لهم أن يأخذوا الصغار بجرائر الكبير، كما . ممن يهيئون لقتلهم
  .فعلوا باألرمن من قبل

كان رشاد بك في أمس انطوى حتى نشره هذا المساء، قد أثنى على 
  :شهامة الشيخ خالد، وخاطبه

. اهللا هذالن يضيع لك . أنقذت ثمانين روحاً من الذبح.  أنت أصيل-
  .حسنتك بألف سيئة. حتى لو كنت قد قتلت القاضي ورجاله بغير حق

  :قال الشيخ خالد
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كل طفل منهم رأيته .  مهما شرقت وغربت، فأنا كردي يا رشاد بك-
  .واهللا سبحانه وتعالى هو الذي ألهمني. كان مثل ولد من أوالدي

  :قال رشاد بك
سى األكراد أنك حاربت مع ولكن هل ين. أنا ال تفرق معي.  ال تبالغ-

  األتراك حتى خضعت لهم ديار بكر؟
يقدم خطوة نحو الشيخ خالد، كي . كان رشاد بك حينئٍذ ال يزال متردداً

وكان الشيخ خالد قد ظهر قبل . ال يستأثر به فاتح بك المعلم، ثم يؤخر أخرى
ومثلما تتناثر . شهور في عفرين، وشاع صيت الشاب المحارب الذي تعمم

شتات على ألسنة الساهرين حول رشاد بك اآلن، تناثرت في تلك األيام على األ
: ألسنة فالحيه وفالحي فاتح بك، شمال عفرين وجنوبها، في الجبل وفي السهل

الشاب المؤمن أجره . الشيخ خالد سفلو بلبل في التركية مثل العربية والكردية
شفعون له حتى لو قتل األطفال الذين أنقذهم الشيخ خالد ي. أضعاف مضاعفة

الشيخ خالد كردي أصيل، ولو حارب مع ثوار ديار بكر النهزم . ثمانين كردياً
الشيخ خالد نجار، أبوه سماه سفلو، وهو سمى نفسه بالشيخ خالد، . األتراك

وصار الشيخ خالد سفلو النجار، صار الشيخ خالد سفلو الكردي، وربما كانت 
طلعته وضيئة وباهرة، وضربته   الطيور،صوت الشيخ يسحر. له أسماء أخرى

  .ال تخيب، ال بالخنجر وال بالرصاص
إال أن الساهرين كانوا ال يلبثون أن يفطنوا إلى فعلة الشيخ خالد هذا 
المساء، وإلى صمت رشاد بك، فيخشى أحدهم أن يكون الشيخ خالد قد عاد 
يخ عن توبته، أو يجزم آخر بأن خصوم رشاد بك هم الذين حرضوا الش

خالد، ويسمي ثالث فاتح بك المعلم، أو يومئ رابع إلى الكتلة، ويشير 
خامس بالتوجه فوراً إلى جامع النبي هورو، حيث يتحلق الناس حول 

ويؤمن رشاد بك على كل قول، كما يؤمن بعد ما خال . الشيخ، وينصتون
البيت على دعاء أمه ونصائحها، وينصرف عن ثرثرة األخريات وعيني 

  . بك إلى سهدهماجد
*     *     *  
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كان يجود على مسمع منه آيات . لم يفارقه الشيخ خالد تلك الليلة
كان ينحني مقبالً يد الشاب . يحفظها، وآيات لم يقرأها، أو لم يسمعها

القاسية، مثل أي فالح أو فالحة، ثم يفر مع من كان نجاراً لدى آغا ظالم 
خ الثاقبة، يدور معه طفالً في أزقة في قرية بعيدة، يتحاشى نظرات الشي

حلب، يتوه مثل كثيرين من األكراد، بل مثل جحافل األرمن من بعد، يتعلم 
النجارة، يحفظ القرآن، يالزم جامع النبي هورو أو جامعاً آخر لنبي آخر، 
يخلّف امرأته وأوالده في تلك القرية التي علم رشاد بك مصادفة أنها 

 الظالم هو رستم آغا، وأن امرأة سفلو النجار قد الزنبقلي، وأن ذلك اآلغا
جنّت بعد ما شتت رستم آغا األوالد، وأن األوالد ضائعون، لقيهم الشيخ 

.  أن يذبحهملثمانين الذين أوكل األتراك إليهخالد في األطفال األكراد ا
اً  ويحمد اهللا رشاد بك على أنه لم يتزوج ولم ينجب أو على أنه ليس كردي

، على الرغم من أن الشيخ خالد يصرخ في سماء عفرين وفي وال ظالماً
بيت الجويبري مثل بيت المعلم، وما من بك أو آغا : جامع النبي هورو
كلهم ظالمون، ويدعو إلى القصاص العاجل، أما القصاص . أفضل من سواه

اآلجل، فال يأبه به رشاد بك، ما دام سيكون بين يدي الرحمن الرحيم، وفي 
  .لمه سوى رب العالمينيوم ال يع

لم يكن لرشاد بك مناص من أن يتودد إلى الشيخ خالد العائد من 
العراق، إبان الهدوء الذي لفّ سورية، ما دام يشغل الفالحين، وما دام 

 وقد أخذ فاتح بك يتودد إليه -تقوون به، لكن الشيخ خالد سالفالحون ي
وقد جرب رشاد بك . ا راح ينط على الحبلين، بل على الحبال كله- أيضاً 

أن يحاربه، فسقط على الحبل األول، وأفاق مجفالً، إذ كاد أن يسقط عن 
  .السرير

ربما كان . لكن الحبل الثاني انقطع به. تعوذ وبسمل، وعاجل الغفوة
الحبل األول الحزب الملكي، وربما كان الحبل الثاني فضاء عفرين الذي 

ته السقطة الثانية إذْ ارتطمت يده أجفل. ورث عن أبيه، شأنه شأن فاتح بك
تفاءل بانكسار . تعوذ وبسمل. انكسر الكأس واندلق الماء. بكأس الماء
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. انتظمت أنفاسه لنجاته ونجاة الشيخ خالد من األتراك. الشر وعاجل الغفوة
تذكر رشاد بك شقيقه المنفي، وتذكر . طارا معاً، جناحاً لجناح إلى العراق

وكما . تمازجت دموعهما. ار وأوالده الضائعينالشيخ خالد سفلو النج
استضاف . صفح رشاد بك عن الفرنسيين، صفح الشيخ خالد عن رستم آغا
عج مصيف . رشاد بك رستم آغا إثر ما وقع في مضارب األمير دشاش

رشاد بك على نهر الذهب بالبيكوات واألغوات الذين نجوا من الموت 
ك، فيما انطلق اآلخرون إلى مرض رستم آغا ورعاه رشاد ب. المحتم

كان رستم آغا يرتجف مثل ورقة . ديارهم، وقد نسوا أن يدعوا بالشفاء
يتقطع ألماً جراء نار حامية تشوي . ينشج يائساً من رحمة اهللا. صفراء

طيزه شياً، تلتحم طيزه بالصاج المحمر فيستجير بعريس شاب معاهداً 
راعه اليمنى التي أطلقت يبتر ذ. على أال يعاقب فالحاً بعد الساعة

عبئني في كيس : يتوسل إلى رشاد بك. الرصاص على كامل الجقلة
ارم امرأتي وأوالدي، ارم آبائي وأجدادي، . الطحين وارمني في العاصي

كان يعاهد اهللا على أن يجمع أوالد كامل الجقلة وأوالد سفلو . وخلّصني
بك ويحنو، لكن يصدقه رشاد . النجار، ولو كانوا في األرض السابعة

امرأة سفلو النجار تصيح من القبر الضائع بأوالدها وزوجها، به وبرستم 
يرتعد رشاد بك ويرتعد رستم آغا، وهو يعاهد اهللا على أن يحيي من . آغا

يقسم باأليمان . جديد امرأة سفلو النجار، وال يقتل بعد الساعة مجنونة
ولما . مه العتاة المسلّحينيشْهد رشاد بك على زل. جميعاً أنه ليس من قتل

لم يمهله حتى يبّل . ابترد جبينه، وهزم الحمى، هزه رشاد بك مستنطقاً
أرخى كفيه . ثم تركه منحنياً على نهر الذهب، وأسرع إلى عفرين. وينكر

هويتك ضاعت في . أنت إذن سفلو النجار: على كتفي الشيخ خالد منتصراً
: سأل رشاد بك.  مضى ذلك الزمن:تركيا أم في العراق؟ قال الشيخ خالد

أمر . بأي اسم تختار: والهوية الجديدة بأي اسم تريدها؟ قال الشيخ خالد
أعلن رشاد بك تفرده . ودع الشيخ خالد فاتح بك المعلم. اتبعني: رشاد بك

أجزل رشاد . هلل الفالحون العرب واألكراد جميعاً. باستضافة الشيخ خالد
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ومثلما أخذ رستم . زل رستم آغا لسفلو النجاربك للشيخ خالد، كما لم يج
آغا سفلو النجار من حلب إلى الزنبقلي، وأغواه بها، جرب رشاد بك أن 

إال أن الشيخ خالد ال . يفعل مع الشيخ خالد، ليبني قصراً مقابل القلعة
أفسد الفالحين في موسم . عاد يؤوق رشاد بك كما في هذه الليلة. يؤتمن

. معلم يحمد اهللا على أنه أوقع رشاد بك في شر أعمالهواحد، وفاتح بك ال
آثر رشاد بك أن يبيع . طار اإلرث من رشاد بك، ليحط في حرج فاتح بك

لخصمه، ويتخلّص من األرض، حتى ال يضطره الشيخ خالد والفالحون 
لكن الشيخ خالد ظل يؤرقه كما في هذه . إلى أن يتقفّى خطا رستم آغا

استنجد رستم آغا مثله أيضاً .  آغا وبالمستشاراستنجد برستم. الليلة
افتضح سر الهوية المزورة لسفلو النجار، أحضرت الخيالة . بالمستشار
هاج الفالحون، وجود الشيخ خالد القرآن، فزلزلت أركان . الشيخ خالد

ال رستم . لم يفكر احد في أن يقتل سفلو النجار، وال الشيخ خالد. السجن
لذلك . ال فاتح بك وال المستشار، وال األتراك.  بكآغا فكر، وال رشاد

ظلت للشيخ خالد رقبة سفلو النجار التي توشك أن تطبق عليها اآلن أصابع 
لم . غير أن رشاد بك ليس مثل رستم آغا. رشاد بك في جامع النبي هورو
ثأر الشيخ خالد ليس معه، فلماذا ال يذهب . يقتل أحداً، وال يريد أن يقتل

 رستم آغا أو إلى سفلو النجار نفسه، ويترك جامع النبي هورو إذن إلى
للمصلين؟ لماذا ال يذهب إلى عفرين؟ لماذا ال يعود نجاراً كما كان؟ لن 

ليعد . ليعد إلى الزنبقلي لو شاء. يؤذيه بعد هذه الليلة أحد، فليمض بعيداً
ل إلى عفرين، بل ليبق في حلب، فرشاد بك ال يكفل نفسه وحسب، بل ك

وإن كان سفلو النجار قد صار حقاً الشيخ . آغا أو بك أو فرنسي أو تركي
خالد، فلماذا ال يبقى في تركيا؟ لماذا ال يتطوع في جيشها من جديد، كما 
فعل إثر فراره من الزنبقلي، ثم ينطلق إلى ديار بكر، يخمد ثورة األكراد 

  س أو ينام؟أو يفجرها، ويطلق رشاد بك من األسر، حتى يقدر أن يتنف

*     *     *  
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في الفجر أطلق ثالثة من رجاله إلى جامع النبي هورو، ولم يغادر 
  :قال األول. البيت حتى عادوا

  .خسارة أن يترك الجامع.  النور يشع من جبينه يا بك-
  :قال الثاني

  . إنه يدعو الناس إلى أن يتبعوه، ال األكراد وحدهم:  يقولون يا بك-
  :قال الثالث

الجامع على صغره ما مألوا إال . شبان صغار. له عدد قليل يا بك حو-
  .زاوية منه

  :قال الثاني
  . يقولون يا بك إنه حرم على من يتبعه الدخان مثل الخمرة التي حرم اهللا-

  :قال األول
يا مديح الجقلة، :  ما كدنا نصل يا بك، حتى صاح صوت خلفنا-

  .، وخرجفاستأذن الشاب الذي كان على يمين الشيخ
  :قال الثالث

لو أنّك وابن كيروز من األكراد :  الشيخ مازح الشاب يا بك، قال له-
  .لما غادرت هذا الجامع بدونكما

  :قال الثاني
  .الشابان كانا مع الشيخ في السجن هنا، في حلب:  يقولون يا بك-

  :قال الثالث
سمه  واحد منهما اسمه مديح الجقلة، مديح كامل الجقلة، والثاني ا-

  .وهذا كل ما علمنا يا بك. وليف كيروز
والحنق ينقلب رثاء . كان رشاد بك يصغي كاتماً حنقه من بله رجاله

ولما صمتوا التفت إلى أولهم، وكان أبعدهم عن كرسيه، . ساخراً لهم ولنفسه
  :وسأله بصوت خفيض
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   قلت إنه يترك الجامع؟ متى يا بهيمة؟-
  :تطامن الرجل هامساً

  . ما عرفت بك-
  :اندفع اآلخران معاً

   تريد أن نعرف يا بك؟-
  :صاح وهو يتهيأ للنهوض

وإذا طالت غيبتكم وليس معكم خبر يسر، فال .  هيا لعنة اهللا عليكم-
  .تعودوا

وغادر الغرفة التي اختلى بهم فيها إلى باب الصالة، حيث بكر عدد من 
  :رجال الحي، وقطع لغطهم بصوت جهير

  .أنا على موعد هام.  اآلن ال تؤاخذوني، سأمشي-
وتقدم إلى السيارة، يسأل اهللا أن يبعد الشيخ خالد من دربه، ولو أليام، 
. حتى ال يضطر إلى أن يستنجد ضده بالشيطان نفسه، وليس بالمستشار وحده

 ليست مثل - فكر وهو يقود السيارة على عجل إلى مكتب المستشار -فالنيابة 
ذه، كما ضاعت تلك، فلن يفي بالعوض عفرين، ولو ضاعت من رشاد بك ه

  .رأس الشيخ خالد نفسه
*     *     *  

ولعل . على مضض قضى قرابة الساعة ينتظر إذن المستشار بالدخول
  :ذلك ما جعله ينفجر بعد أن حيا

 قنبلة، ومظاهرة وحصار، من مصيبة إلى مصيبة، على رأسي -
  وحدي؟ ولماذا؟

قال رشاد بك متنسماً . مراً بالشايتبسم المستشار مشيراً بالجلوس، وآ
  :الهدوء واألمان

  .المظاهرة تأثيرها في الناس أكبر.  القنبلة شرها أهون-
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  :قال المستشار
انس القنبلة وانس . قلت لك ال تهتم.  أنت منفعل، وهذا يضر بصحتك-
  .المظاهرة
أليس كذلك؟ ماذا أفعل إذا لعب الشيطان بعقول الناس .  وانس النيابة-

  سوني أمام الصناديق؟ون
  :قال رشاد بك مقاطعاً، فاسترخى المستشار

أنت تحب . أنت ال ينفع معك التلميح يا رشاد بك.  نحن نذكرهم-
أنا حاكم حلب، أنا أعرف مصلحتها، . النيابة لك. التصريح، أعرف

  هل يرضيك هذا؟. والصناديق صناديقي، أنا حر بها
  :ويلة من الشاي، ثم قالانفرجت أسارير شاد بك، ورشف رشفة ط

   وذاك األهبل في جامع النبي هورو؟-
   الشيخ خالد؟-
  : تساءل المستشار قرفاً، ثم وقف وتابع-
أنا . بعد االنتخابات يأتي دوره.  توسطك في هوية جديدة؟ اتركه اآلن-

نحن نحترم رجال . هو حر في صالته. أرسلت له نصيحة مع شيخ محترم
أنا . لكنه يخلط الدين بغيره.  كل إنسان حر في دينه.هو حر في دينه. الدين

. رجالي ينتظرون خروجه أمام الجامع. هو تحت عيني. أعرف يا رشاد بك
ادع معي أال يخرج حتى تنتهي . هو ذكي، وأظنه يقدر هذا، لذلك ال يخرج

واآلن يا رشاد بك، أعتذر، ألن غيرك ينتظر، وأنا ال أكاد أنام . االنتخابات
. ال أريد أن تفلت مني كرسي واحدة من حصة حلب في البرلمان. امهذه األي

  .أتمنى أن نلتقي مساء األحد، حتى أبارك لك
ولعلها لم تفارقه حتى في نومه، طوال . خرج رشاد بك تسبقه ابتسامته
  .األيام الثالثة التي ال زال األحد دونها

 الماطرة، وصباح األحد انقلبت االبتسامة ضحكة عريضة، تالقي السماء
ووجه أمه، وقلق شقيقه المنزوي الصامت، وتكبير األنصار، وحراب البنادق 
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التي أشهرها الجنود السنغاليون أمام الصناديق، وهتافات الخصوم، وأصداء 
  .الرصاص

وظلت الضحكة تشد حنكيه، وتكشف صفرة أسنانه، كأن به مرضاً، 
 الحنكان، وامتدت حتى هدهده البرلمان وهو يغط في نوم عميق، فتراخى

أصابعه تدعكهما مدارية الوجع، وكان الفوز قد أعلن، والخراف قد نحرت، 
فلم يبال، وهو صاح أو غاف، بمن فاز أو أخفق، وال بمن جرح أو حبس، 
وال بالمستشار الذي لم يحضر للتهنئة، بل أرسل إلى رشاد بك، محدداً موعد 

  .باح البعيداستقباله له في الساعة الحادية عشرة من الص
*     *     *  

اختفى الشيخ خالد من المدينة كلها يوم االنتخابات، كما أكد المستشار 
إال أن رشاد بك لم .  وهو يهدئ روعه-  بعد رجاله الثالثة - لرشاد بك 

عندئٍذ نسي الشيخ خالد، وربما كان قادراً . يطمئن حتى أكد له المستشار الفوز
مدينة جنّت، ومألتها المظاهرات ليل نهار، على أن يصفح عنه، لوال أن ال

  .تشتمه وسواه من النواب الفائزين، وتتوعدهم منادية بانتخابات جديدة نزيهة
من جامع النبي هورو خاصة، كانت األصوات تتعالى ضد رشاد بك، 

وألن المستشار لن يقبض على المصلّين وغير المصلّين . كما أكد له رجاله
من الجامع إلى الشارع صباح مساء، فقد أمر رشاد بك الذين يندفعون جميعاً 

لكن الرجال الثالثة . رجاله أن يأتوه بمن ترك الشيخ خالد خلفه ليثير الناس
لم يجرؤوا على أن يقتربوا من الجامع أو المتظاهرين، فقد تذكروا مديح 
الجقلة ووليف كيروز، واكتفى منهم رشاد بك بذلك، وهرع إلى المستشار 

  :سم قائالًالذي تب
. ربما كانا من أصدقائه.  هذان ليسا من مريدي الشيخ وال من أذنابه-
ومع ذلك فقد قبضنا على . أظنك سمعت. صداقة سجن يا رشاد بك. نحن نعلم

ال تتعب نفسك وال رجالك يا رشاد . األول، ألنه اشتطّ كثيراً في المظاهرات
 صغيرة ستهدأ قريباً، قريباً هذا عملنا، وكل ما تراه اآلن ليس غير زوبعة. بك

  .جداً، صدقني
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كما . بعد ألٍي هدأت المدينة، على الرغم من أن الزوبعة لم تكن صغيرة
أن ذلك اقتضى أطول مما كان المستشار أو رشاد بك والنواب الفائزون 

بيد أن الزوبعة ظلت تدوم في صدر وليف كيروز، منذ افتقد مديح . يأملون
د أن يتلقيا فيهالجقلة في كل مكان تعو.  

كانا قد عادا يتالزمان في العصاري والمساءات، إثر ظهور الشيخ خالد 
ولئن أسف مديح على الوقت الذي مضى قبل أن يعلم . في جامع النبي هورو

 ليعلم، لوال صخب المريدين -  وال وليف -بظهور الشيخ، أو على أنه لم يكن 
 كأنه ال يزال في السجن، أو كأن إبان االنتخابات، فقد رأى وليف الشيخ خالد

الجامع سجن، لذلك ندر أن دخل إليه بعد األيام األولى، وصار يكتفي بالتحية 
من الباب، ومناداة مديح، الذي ال يفوت صالة المغرب خلف الشيخ، وال يكاد 

  .يفارقه بعد صالة العشاء
راً، ومثل كل الذين تجمهروا أمام الصناديق يوم االنتخابات، توجسا ش

والحناجر تكاد تبح، والصدور تتدافع، ثم تندحر أمام دفع السنغاليين، حتى 
سرى مساء أن الصناديق تُفرغ وتمأل، وأن وكالء طُردوا أو ضربوا، 
وصغاراً وكباراً من المتظاهرين اعتقلوا، ثم هجم الليل يذكر بما كان منذ 

  .سنوات، أيام الثورة
انسحب وليف إلى بيته، يكذّب ظنه، عندئٍذ أضاع كل منهما اآلخر، و

ويعد صوته بمناداة مديح من باب الجامع، عصر الغد أو مساءه، بعد ما يفرغ 
لكنه لم يشتغل ذلك النهار، ومديح لم يكن في الجامع، وال كان ثمة . من شغله

  .الشيخ خالد أيضاً
كان عدد . قبل أن يتوجه إلى دكان المعلم سركيس، انطلق إلى الجامع

قليل من الذين صلوا الفجر ال يزالون متحلقين في الساحة الصغيرة، على غير 
قال واحد ممن ألفوا مشاهدة وليف بعد مجيء الشيخ . الرغم من طلوع الشمس

  :خالد إلى الجامع
  .والشيخ نجا منهم والحمد هللا.  مديح في الحبس، البد، مادام اختفى-

 ١٩ م–التيجان 
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 ُأعِلن في المدينة كان آخرون يتهامسون بنظام قمع الجرائم الذي
  :صباحاً، فالتفت الرجل نحوهم ساخراً

  .كنا صدقنا أنهم ألغوها.  اسم جديد لألحكام العرفية-
إال أن مديحاً . وجرى وليف إلى السجن، بدالً من دكان المعلم سركيس

ووليف ما عاد قادراً على أن يسعى في المدينة، متحاشياً بيته . لم يكن هناك
ات والحراب، حتى خلت الشوارع بعد الغروب، فتوقف في والدكان والمظاهر

باب الفرج، وتنصت على دقات الساعة، مسائالً عما يمكن لمثله أن يفعل من 
أجل صديقه أو نفسه، أو من أجل الساعة نفسها، ما دامت ال تدق إال بين 

  صدغيه أو في قلبه؟
  : بهقال المعلم سركيس ذات صباح، ولم يكن له ولوليف ما يقومان

أعان الرب .  رطل الزيت صار بأربعين قرشاً، رطل الطحين بخمسة-
  من أين لهم أن يشتروا راديو أو يصلحوه إذا خرب؟. الناس

وفي صباح آخر وجد أن المعلم سركيس قد سبقه إلى . لم ينبس وليف
  :حيا، وأخرج المفتاح ، لكن المعلم سركيس قال. مامهرابط أالدكان، و
: الناس تصيح. من الفجر وحلب كأنها بركان. ا انتظر معي هن-

  جوعانين بدنا ناكل، وتهجم على األسواق، وأنت تفتح الدكان؟
فصاح المعلم ساخطاً، يعير بالطرش والخرس معاً، . لم ينبس وليف

فتبسم وليف، وطفق يقتل أيامه بين الدكان والمطعم والسينما وبحسيتا وضفة 
ن، حتى باغته صوت مديح عصر خروجه من النهر، بال أذن حقاً، وبال لسا

  :السجن، بفضل العفو عن الموقوفين والمحكومين في المظاهرات واالنتخابات
 كل هذه المدة يا خائن ما خطر ببالك أن تسأل عني؟ افرض أني -
  .كنت متّ

  :فارتجف، واندفع يلثم الوجنتين الغائرتين، ويغمغم
الحمد . ن أول يوم، وأنكروالحقتك إلى السجن م.  ال تقل هذا يا أخي-

  .ادخل. هللا
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أمس خرجت، واليوم رجعت . أين ستأخذني؟ أنا مفلس.  تعال معي-
اشتقت . تعال اشتر لي سندويشة، بل اثنتين. لشغلي، لكن ليس في جيبي بارة

  .لمشوار على طرف النهر
لكن المعلم خاطبه . قال مديح، وعينا وليف تتحاشيان المعلم سركيس

  :مبتسماً
  .رح يا وليف، كرمى لصاحبك -

. ببطء وعسر كان وليف يتنفس ذلك المساء، كأنه يتعود على ذلك اآلن
بيد أنه حين عاد وحيداً إلى غرفته، لم يأبه بزجاجة العرق المختبئة تحت 

  .السرير
وعلى الرغم من أن جامع النبي هورو سرعان ما استأثر بمديح، وعاد 

وبات وليف أقدر .  ظلت ثمة، في مخبئهامساء وليف فارغاً، إال أن الزجاجة
على أن يمأل صدره من النسائم الباردة، في الصباح أو في المساء، في الغرفة 
أو في الدكان أو على ضفة النهر، يغبط صديقه الذي بات يعجل من الشركة 
إلى الجامع، ليلتقي رهطاً يكبر ويصغر، من الشركة ومن سواها، ممن 

وال شاغل لهم حتى ينتصف الليل أو يوشك، سوى يصلون وممن ال يصلون، 
  .ما يواجهون به التسريح أو تخفيض األجور

أمسية واحدة قضى وليف في الجامع، يستذكر الشيخ خالد سفلو، ويشفق 
وقبل أن ينفضوا انقلبت الخشية قلقاً مما . على مديح ومن حوله من همومهم

  :ن الجامع وبيتهينتظرهم، فهمس في أذن مديح، وهما يقطعان ما بي
والرجل الذي أعادك .  ال الشركة وال الحكومة يمكن أن تسكت عليكم-

  إلى الشغل، وهو يسرح غيرك، إلى متى يصبر عليك؟
  :قال مديح

 وليف كيروز ينصحني بهذا؟ تريد أن أتفرج حتى يأتي دوري؟ -
تراهن على أنهم يأخذوننا بالدور؟ أنت خائف علي أم على نفسك؟ ولكن من 

  .أنت خائف من نفسك، وما تقول ليس من معدنك. اذا؟ ال الم
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. كانت كلمات مديح تفضح ليل وليف قبل أن يغفو، فيدير لها ظهره
ولما . وحين أخذت تغيب، راح يبحث عنها وهو يتقلب، حتى غافله النوم

عاودته بعد حين، أذهله أنه نسيها، وخيل إليه أنها كانت أقوى، أو أقل 
تأخر إثر ذلك ظهور مديح في باب الدكان، والوقت عصر ولم ي. اختالطاً

غائم، يعلن أنه قد سرح في اليوم األول من اتفاق أصحاب معامل وشركات 
  .النسيج في حلب على تسريح عشرين ألف عامل

*     *     *  
إما ضحى، وإما قبيل الغروب، صار مديح يظهر في باب الدكان، 

كيس، ويعد وليف الشاي، ثم ينصرف إلى فتسبق وليفاً إليه دعوة المعلم سر
ما بين يديه، فيما يماحك مديح المعلم سركيس في ذرائع أصحاب المعامل 

  .والشركات
مرة كان يتساءل عما يهمه وأمثاله في أن تعيد الحكومة المصرية 

ومرة يتساءل عما يهمه في أن تفرض حكومة . النسيج السوري أو أالّ تعيد
وفي كل مرة كان يحدد همه . ى النسيج المستوردالشام ضريبة عالية عل

بانتزاع حقه وحق رفاقه من الشركة، ويخص من أصحابها من ال يفتأ وليف 
  .يذكّر بفضله

بعد قليل صار يلوح بالعرائض التي تتتالى إلى المستشار والمندوب 
والمفوض ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، وأخذ ينقطع عن بعض 

األماسي، تاركاً لنهار الدكان، وليل وليف، صدى شتائمه األضاحي، أو بعض 
للنواب ورئيسهم وللوزراء ورئيسهم وللزعماء جميعاً، مبرئاً ذمة أي غريب، 

  . دود الخل منه وفيه: فرنسياً كان أم يابانياً أو سواهما، ومردداً
وظل وليف يفعل حين . كان ووليف قد ألفا أن يترددا على سينما رويال

 مديح يطول، وكان الشباب العاطلون يتزاحمون أمام السينما دوماً، أخذ غياب
إال أن الصالة لم تكد تمتلئ إال في ذلك المساء الذي قصد فيه وليف جامع 
النبي هورو، فبيت مديح، وعاد خائباً وقلقاً إلى السينما التي كانت أنوارها قد 

  .أطفئت منذ قليل
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م يكن وليف قد أدرك بعد ما فجأة تعالى الهرج وأضيئت األنوار، ول
تلفت حوله متضايقاً، فإذا بقصاصات عديدة تتناثر فوق . يجري على الشاشة

توقف العرض، وقفز كثيرون فوق المقاعد، ومألت صيحات . الرؤوس
رجال التحري الصالة، ثم نودي بمكبر الصوت على المشاهدين بالخروج 

  .واحداً واحداً
ند الباب مع وليف على شيء، فربت لم يعثر الرجل الذي أخذ يفتش ع

على ظهره ودفعه، وخرج حائراً بين فرحة النجاة والرغبة المكتومة بقراءة ما 
  .تردد أنه منشور من الشيوعيين

وقد يكون . قد يكون المنشور هو الذي أبعده عن السينما إثر ذلك
لتي اختفاء مديح من جديد، فيما المدينة تضج باإلضرابات، ثم بالمظاهرات ا

هاجمت األفران ودكاكين الخبز واألقمشة، وهو يغافل المعلم سركيس، 
يخرج إلى األسواق، يتفرج من بعيد، وحين يعود يتحاشى نظرات المعلم، 
كما يتحاشى ما عاد يغلي في دخيلته، خاصة حين سار تجار النسيج الياباني 

نهم، إلى السراي، واشتكوا على الزعران واللصوص الذين يهاجمون مخاز
أو حين رفض المعلم سركيس أن يتبرع لرجل قال إنه من اللجنة التي 
فوضتها الكتلة بجمع ما تجود به نفوس المحسنين، عوناً للمعيلين من العمال 

ولم يكن وليف قد رأى الرجل في الدكان من قبل، فنقده كل ما . المسرحين
 التي كان كان في جيبه، ورفض أن يسجل الرجل اسمه في الورقة الصغيرة

  .يلوح بها للمعلم سركيس
  :وما كاد الرجل يخرج حتى قال المعلم سركيس. كان النهار في أوله

. شغلنا كما ترى، وأنا ما بخلت عليك رغم ذلك.  يا وليف اعقل-
هذه الحالة ال تسر الصديق . ولكني ال أعطيك حتى تبعثر القروش هنا وهناك

المساكين، ولكن أنت وأنا أولى قلبي ينفطر مثل قلبك على . وال العدو
. شهامتك وقت الضيق ال تطعمك خبزة، وأنت أحرجتني مع الرجل. بقروشنا

  .سجل اسم الدكان. سجل اسم المعلم: على األقل لو قلت له
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لم يرد وليف، وبعد قليل خرج ينفث ضيقه في الشارع الخلفي، لكن 
ع الذين كانوا الهدير القادم من وسط المدينة رجه، ثم أطلق ساقيه م

وحين ذاب في الحشود التي سدت المنافذ، تفجرت . يندفعون في كل اتجاه
حنجرته وذراعاه، تصب الشتائم على النواب والحكومة، تقذع خاصة 
لرشاد بك الجويري وفاتح بك المعلم ولفرنسا، ورأى نفسه يكبر ويكبر، 

 عالياً، وكان أحدهم قد رفعه. حتى بات وحده يضاهي اآلالف التي تهدر
وراح يدور به، فأشرع حنجرته وقميصه للبنادق المطلّة من فوق 

  .األسطحة، ولبث ينتظر
*     *     *  

 نسي رشاد بك الحزب - وبوفاته . توفي ماجد بك بعيد االنتخابات
 ابن حكرة، ابن البزار، وابن -  ربما قبل ذلك -الملكي تماماً، كما نسيه 

تافات الفالحين أمام السرايات واالنتخابات الفطيم، الذين أطاشت صوابهم ه
  :تقترب

ــك   هــات المجرفــة والكري
  

ــك     ــا والبي ــنقشّ اآلغ   ل
وقد يكون رشاد بك نسي أيضاً أخاه، إذ لم يقم له حفل تأبين، وغادر   

وفيما بينها وبين الشام راح يتنقل متابعاً ما شغل . المدينة الهائجة إلى بيروت
حتى . الوزارة القادمة، ورئيس الجمهورية القادمبه الفرنسيون الجميع من أمر 

إذا آب إلى حلب، كان اهللا قد أخذ بيده، وأفرج الغمة، كما قال ألمه التي يحوم 
  .الموت فوق سريرها منذ وفاة ماجد بك

. ر لها بوزارة العدل التي اختي- ربما قبل نفسه -كانت أول من بشّر 
ولعلها كانت قد فقدت ذلك المساء . معإال أن العجوز لم تعد تتكلم، ولم تعد تس

البصر أيضاً، فلم يرفرف جفناها للبشرى، وخشي رشاد بك أن تنغّص عليه 
  .وفاتها فرحته بالوزارة، كما نغّصت وفاة شقيقه فرحته بالنيابة

*     *     *  
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أول أمر سري وقّع عليه الوزير الجديد كان الطلب من دائرة التحديد 
ا عليها في األرض التي اشتراها من صادق آغا الباعا والتحرير أن تنجز م

  .حول تلدفّ
لكن رشاد بك . كان صادق آغا قد حمل بعض تلك األرض هدية للنائب

 ظالّ - كاآلخرين - أبى إال أن يدفع، وينظم سند البيع، وإن كان وصادق 
  .يعدان ذلك هدية

الل المترامية كانت األرض تفور بالمغائر المنفغرة على الفرات، وسط الت
وتتصل من الخلف عبر قطعة صغيرة متطاولة من األرض الخصيبة . العارية

  .لفاتح بك المعلم، بما يترامى من األرض الجفراء لرشاد بك الجويبري
  :همس صادق آغا، وهو يوقع السند، في أذن رشاد بك

 إذا استطعت أن تأخذ زاروب فاتح بك، وتسحب الماء من الفرات -
يومها تتذكر أخوك . لقديمة، يصير لك بساتين ال يطولها النظرإلى أرضك ا

  .صادق
ونأى بصدره يتوعد الجميع في سره، من النائبين اللذين يعظم نفوذهما 
بجواره، ويقطعان عليه طريق النيابة، إلى بيت الحلو ومن آوى من بيت 

ن فيما العابد، كرمى لياسين الحلو واألمير دشاش، فإذا بصبيان األسرتين يلغو
بينهم، ثم يلغون بين الفالحين، بما هو من األرض ميري وما هو غير ميري، 

  .منذ شاع أن الكاداسترو قادمة
كان صادق آغا الباعا قد اختار لبيت العابد أرض المغائر تلك، فأبعدهم 

وفي الموسم الماضي، قبل . عن تلدف، كي ال تقوى بهم عصبة بيت الحلو
حلو، حتى جعل أكثرهم يترك ما يخصه من األرض االنتخابات، داور بيت ال

في تلدف، ويلحق بأرض المغائر، آمالً أن يوقع ذلك بين شبان األسرتين، 
لكن الشبان وجدوا سبيالً إلى فاتح بك المعلم، كما نقلت عيون . بعيداً عنه

عندئٍذ أضمر أن تكون . العبيد إلى صادق آغا، تحسباً لمجيء الكاداسترو
 حده ما يوقع بين الجميع، كباراً  لرشاد بك الجويبري، فهذا وأرض المغائر

  .وصغاراً، فالحين وأغوات، لكن االنتخابات هي التي جعلته يتريث
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ولم يفت صادق آغا أن يدس لرشاد بك قبل أن يغدو وزيراً من يحذره 
من اتصال فاتح بك المعلم بفالحي أرض المغائر، طمعاً بانفتاح زاروبه على 

 ولعل ذلك ما جعل رشاد بك يتعجل األمر السري األول له، ويتعجل .الفرات
إال أن السانحة تأخرت حتى كانت دعوة مسيو أصفر . سانحة ليزور األرض

  .إلى االحتفال الكبير في القامشلي
*     *     *  

مع شركاء كثيرين، معروفين ومجهولين، من الشام وبيروت والجزيرة، 
ركة زراعية، جعل مقرها حلب، على الرغم من كان مسيو أصفر قد أسس ش

  .أنه لم يكن بين شركائه واحد منها
لم يأبه رشاد بك بالشركة التي جعلت لها فرعاً في القامشلي، حتى جاء 

كان سري أفندي أبو . من يحدثه بسبقها إلى أمداء األرض الخصيبة البكر
وليمة التي الخير، من شركاء مسيو أصفر، أول من حدث الوزير أثناء ال

ومثل من حدثه من بعد، أطنب سري أفندي في اآلالت . أقامها على شرفه
لكن رشاد بك نسي ذلك في . التي اشترتها الشركة للحرث والبذار والحصاد

غمرة الوزارة، حتى جاء مسيو أصفر يدعوه إلى تشريف احتفال الشركة 
فرع جديد بوصول التراكتور األول إلى ذلك الشرق المجهول، وافتتاح 

  .للشركة في رأس العين
  :خاطب مسيو أصفر الوزير بألفة مفرطة

 معاليك ومعالي وزير الزراعة وعدد كبير يا رشاد بك من إخوانك -
في البرلمان، من الموظفين الكبار، والمهندسين منهم خاصة، عدد كبير أيضاً 

  .من المزارعين الكبار
  :ضحك رشاد بك وقال

  ر؟ كل هذا من أجل تراكتو-
  :قال مسيو أصفر
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وقد تكون .  هل تظن ذلك يا معالي الوزير؟ هي مناسبة لنحتفي بكم- 
محراث . مناسبة لتشهدوا الخطوة السورية األولى في الزراعة الحديثة

. هذه األشياء تودع الدنيا على يد شركتنا... الخشب والمنجل والغراف
ي ستنهض بذلك شركتنا من نمط آخر، من نمط أوروربي متحضر، وهي الت

  .الشرق المتخلّف
  :قال رشاد بك غامزاً

  . ليس من أجل ذلك قامت الشركة مسيو أصفر-
  :ثم تابع بجد

لماذا لم تختر شريكاً واحداً من . كلنا بحاجة إليه.  هذا مشروع كبير-
  حلب؟

   من قال ذلك؟-
   أين هو؟-
  .معاليك لو شئت.  هنا، معالي الوزير-
أنت تعرف . ظرفي اآلن غير مناسب. كركأش.  فاجأتني مسيو أصفر-

مشروعكم كما أظن . قد أكون غير مستعد أيضاً. دوخة الوزارة والبرلمان
  .يحتاج إلى جيوب منتفخة

االحتفال في . ما مضى كان التأسيس. الشركة تنطلق اآلن:  رشاد بك-
: رشاد بك. القامشلي هو إشارة االنطالق، وهذا هو الوقت المناسب لمعاليك

لماذا الشركة إذن؟ ال فرق إذا كان . ت لن تروح وتجيء إلى القامشليأن
المساهمون . اإلدارة هي التي تشتغل. المساهم في القامشلي أو في باريس
إذا وافقت فلن يأخذ األمر من وقتك . يدفعون ويقبضون أضعاف ما يدفعون

حدد مقدار المساهمة، وإذا لم تكن الجيوب مستعدة، فأنا . ربع ساعة
  سأتصرف، وإال كيف يتضامن المساهمون؟

  هل دعوت من حلب غيري؟.  أشكرك مسيو أصفر-
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لكن بعد االنطالق قد تتوسع الشركة، وندعو من حلب .  حتى اآلن ال-
المهم أن نحتفل بانضمامك إلينا مع . وغيرها، إال إذا كان لمعاليك رأي آخر
  .احتفالنا بالتراكتور األول والفرع الجديد

*     *     *  
لم يكن رشاد بك وكثيرون سواه من المدعوين قد شرق إلى ما هو أبعد 

ومثله أقبل الكثيرون على البليخ ثم الخابور . من مضارب األمير دشاش
والسهول المترامية والوجوه الجديدة للفالحين والبدو والشيوخ واألمراء، من 

  .ذلك الشرق القصي على حدود تركيا والعراق
.  ترطن بالعربية والكردية واألرمنية، فضالً عن الفرنسيةكانت األلسن

كانت السعادة تفلش سري أفندي كما ال يليق بواحد من أصحاب الشركة، يلتقي 
القامشلي حراً، يتقرى فيها سني النفي الموحشة، ينطلق إلى البيت الذي آواه، يدعو 

لشيوخ الذين أكرموه، هزاع نصر إلى هذا اليوم الفاتن، يعانق التجار واألغوات وا
يود أن يؤكد لهم أنه هو من أرسل التراكتور، أو أسس الشركة، على الرغم من أن 
نصيبه فيها ال يكاد يذكر، وعلى الرغم من أن آخرين كثراً، بال ريب، قد حرضوا 

  .قبله أو بعده مسيو أصفر، وهو يخشى أن ينسى في زحام المساهمين
خطو سواه الخطوة األولى، ويمهد ربما كان بعض أوالء ينتظر أن ي

وقد يكون منهم من لم يعنه من األمر إال أن يوظف قسطاً من أمواله . الطريق
إال أن سري أفندي كان . المتكاثرة، على الرغم من األزمة التي تتفاقم منذ سنوات

ينشد أمراً آخر، زادته العودة الطليقة إلى القامشلي إبهاماً وحرارة، وبخاصة أن 
 نيله وعمر التكلي وسجيع نظام الدين باتوا بعيدين، كما بات بعيداً مسرح حسن

  .ترياق، أو ترياق نفسها، وما يشغله منها، منذ مألت صورتها واجهة المسرح
*     *     *  

ألهب آمال الجميع صوت التراكتور وفالحته العميقة السريعة الهينة، 
 الطينية التي تصدرتها لوحة كما ألهب األكف صوت المسو أصفر أمام الغرفة

ولعل آذاناً قليلة أدركت أنه .  في رأس العين٢باسم الشركة وفرعها رقم 
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ينوي أن يزرع الرز والقطن فضالً عن القمح والشعير، إذْ كانت اآلذان ال 
  .تزال تضج بصوت التراكتور وزغاريد الفالحات وحداء البدو

أما رشاد . دشاش في عين آدمفي اإلياب عرج بعض المحتفلين على األمير 
  .بك فقد أسرع إلى تلدفّ وأرض المغائر، خوفاً من أن يطول غيابه عن الوزارة

  :اعتذر صادق آغا عن مرافقة رشاد بك إلى أرضه الجديدة قائالً
قد يكون بعضهم يحمل لي . هذا أفضل.  تعرف على فالحيك بمفردك-

فاتح بك يلوص .  لم أرتح منهمحقداً، وما صدقوا أنهم ارتاحوا مني، ولو أني
يجوز أنهم يريدون أن يتحدثوا معك . بينهم، ومن الشرر ما يصل إلى تلدف

اآلن يذهب العبيد ويخطرونهم بقدومك ريثما نتغدى، هفل يبقى . على انفراد
وإذا رغبت أرسلت معك من بيت الحلو كبيرهم، ولو أنه . هنا حتى يرافقك

  .ع كلمتهشبه عاجز، فما زال فيهم من يسم
  .ثم نادى على هفل دون أن ينتظر جواباً من رشاد بك

*     *     *  
تعثرت السيارة في صعود التالل المتراكبة، وعينا رشاد بك تائهتان بين 
الفرات والزاروب األخضر لفاتح بك وما خلفه، والكومة الصغيرة الكامدة من 

 تصغر كلما اقتربت كانت هذه العيون. البشر المجتمعين أمام عيون المغائر
السيارة، فيما ينقشع الغبار عن مغائر أعمق في وجوه الفالحين، فأشاح رشاد 
بك منقبضاً، لكن عينيه وقعتا على وجه هفل إلى يمينه، فارتد إلى اليسار، 

  .وطأطأ لخضرة زاروب فاتح بك المعلم، حتى توقفت السيارة
، يتقدمها عدد من كانت الكومة خليطاً من الرجال والنساء واألطفال

هللت الكومة إلشارة يده، ولم تسمع تحيته، وتقدم رجالن . المسنّين والشبان
منه، فصافحهما، وتقدمه أحدهما إلى الفراش الوحيد الذي توسط  الفسحة 

  .الترابية الصغيرة بين مغارتين
تربع رشاد بك، وتحلقت الكومة حول الفراش، سوى ذينك الرجلين 

  :ى األرض، أمام عينيه، وبدأ أبو بكور يتلعثماللذين تربعا عل
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: كانت النية أن نبدأ العمار هذه السنة، ولكن قلنا.  ال تؤاخذنا يا بك-
  .ننتظر، بعد ما علمنا أنك اشتريت

  . ولماذا انتظرتم؟ المغارة للوحوش، ال لبني آدم-
قال رشاد بك وهو يضطجع على المسند القشي، ثم ينفر من قسوته 

  .أو غباره
   شراء أم هدية يا بك؟-

  .سأل أحد الشبان الواقفين
   تفرق؟ من أنت يا بني؟-

  :سأل رشاد بك، فرد الشاب، وقد اندفعت أصابعه إلى شاربيه
  . بكور العابد-

  :تنقلت عينا رشاد بك بين األب واالبن وهو يقول
  هذا سؤال يسأل؟.  األدب من الدين وحين يتكلم الكبار، الصغار يسكتون-

ل بكور هارباً من نظرات أبيه الذي أسرع، وقد تشبثت أصابعه تملم
  :ببعضها
 يا بك نحن على نار من يوم ما سمعنا بالهدية أو البيع، ال تفرق - 

  .على رأيك
. أنا أعرف ما كان بينكم وبين صادق آغا. اطمئنوا كلكم.  اطمئن-

  .وهذه صفحة طويناها. حكى لي كل شيء
  : يتطايراندفع شاب آخر، ونثار لعابه

 كيف طويناها يا بك؟ نحن تركنا تلدف لصادق آغا مقابل هذه -
  يروح يهديها أو يبيعها؟. المغاير

   ومن أنت يا بني؟-
  . عمران الحلو-
   شقيقك ياسين الحلو؟-
  . نعم يا بك-
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  وكنت في الزنبقلي؟.  رحمة اهللا عليه-
  . نعم يا بك-
   تذكر سفلو النجار؟-
  .ئة رجلرجل شهم بم.  نعم يا بك-
   وأنت شهم مثله؟ أين أبوك؟-
  . أبي في الزنبقلي يا بك-

  :قال الشاب مضطرباً، فيما التفت رشاد بك إلى أبي بكور
. ما فهمت قولك وال قول هذا الولد. أدبوا أوالدكم.  األدب من الدين-
  .اشرح لي

  :قال أبو بكور
ه دبر لنا المرحوم صهري الشغل في هذ.  نحن يا بك بيت العابد-
بصراحة الرحمن قبلناها ألنها أرض ميري، ندفع عنها ما ييسر اهللا . األرض

. واألمير دشاش بنفسه، اهللا يذكره بالخير، يشهد على هذا. كلما مر التحصلدار
السفح كله أمالك دولة، وجاء : ما لحقنا نعمر فيها قبة، حتى قال صادق آغا

األرض ما . نا الحلوة والمرةكرمى للمرحوم والدم سكتنا، وتقاسم. بيت الحلو
ولو ما كانت ميري ما كان . األرض ميري يا بك. كانت لصادق آغا
أمالك دولة، : أما نصفها الذي قال صادق آغا. هاتوا: التحصلدار يقول لنا

ولوال ذلك ما تركوا . فبادل عليه بيت الحلو بما كان تحت يدهم في تلدف
  .ك؟ سامحه اهللاكيف باعك أو كيف أهدا. تلدف إال للنعش

  :تعالى صوت رشاد بك غاضباً
افرض األرض ميري أو جهنم . سامحكم اهللا كلكم.  سامحك اهللا أنت-

الحمراء، ما دخلكم أنتم؟ قبل ما يتوسط لك المرحوم صهرك مع صادق آغا، 
األرض كانت له أم للقرود؟ واألرض التي كانت تحت يد بيت الحلو في 

 كانت تحت يد اآلغا وجد اآلغا؟ األرض هي تلدف، ورثوها أباً عن جد، أم
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هي، وواحدكم ما هو دائم عليها، وإذا مات فيها يموت ابنه في غيرها، ويمكن 
  اآلغا هو األساس أم الفالح؟. أبوه يكون شافها

  :تلفت أبو بكور حوله مستنجداً، فاندفع بكور وقد تنافرت أصابعه
  . الحق هو األساس يا بيك-

  :بحث عن هفلصاح رشاد بك وهو ي
   ما الحق عندك يا أفوكاتو زمانك؟-

  :قال بكور
  .هذه األرض أرضنا، نحن والحكومة:  الحق-
   ووزير العدل ما هو من الحكومة؟-

  :قال عمران الحلو مسترضياً
كيف إذن تقبل يا بك أن .  وزير العدل والحكومة كلها على رأسنا-

  يضيع حقنا وترسل الكاداسترو ليسجلوا لك األرض؟
انصبت العيون على عمران مستنكرة، وارتبك كأنما أفشى سراً، فيما 

  :ارتد رشاد بك إلى المسند، وبلع ريقه قبل أن يخاطب الجميع
   من مأل رأسكم بهذا الكالم؟ فاتح بك؟ تظنون أني ال أعرف؟-

  :قال عمران كأنه يتبرأ مما نطق للتو
و ما عندنا لها ويوم تحضر الكاداستر.  فاتح بك أو غيره، ال تفرق-

  .غير هذا الكالم
  :نهض رشاد بك يصيح وكفه تتوعد

خّل اللجنة . وإذا ما عرف يربيكم، أنا أربيكم.  صادق آغا كان على حق-
لسانك . خّل التحصلدار يشهد لك ويسجل لك .تسجل لك األرض يا بن الحلو

 المخفر مهما بعد فهو قريب، وغير تحت عيني في. يطول على وزير؟ بسيطة
  .سجن القلعة ما راح يكون نومك أنت وكل من يطول لسانه بعد اليوم

*     *     *  
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-٢٥-   
وفي . انتسب سليم أفندي إثر فوزه في االنتخابات إلى محفل فاروق

اليوم نفسه جاء من يخبر الباشا شكيم بذلك، فضحك ساخراً من أوهام سليم 
  :أفندي، وقال لمحدثه

واه ألنه يصدق أن هذا الشرق المصري  أظنه اختار ما اختار دون س-
  .عربي

كان الباشا قد طلق في سريرته الماسون، منذ دعا قبل سنين إلى 
حينئٍذ تجاهل الرئيس دعوته، ثم . االحتجاج على ما وقع في القدس يوم البراق

لكن الجواب . تذرع، وقد كرر الباشا الدعوة، باستشارة الشرق االسكتلندي
ذكّراً باألخوة بين الماسون في األرض كلها، وبالترفع تأخر شهوراً، وجاء م

  .عن سقط السياسة
قبل وصول الجواب، تعمد الباشا أن يشهد كماسوني مكرس جلسة في 

وفي كل جلسة . محفل فاروق، وجلستين في محفلي الزهرة وأميسا في حمص
م كرر ما دعا إليه في محفل ابراهيم الخليل، فأحبطه أن األخوة والرؤساء ل
  :يأبهوا، سوى نفر محدود همسوا في أذنه، وهم يحفّون به بعد انتهاء الجلسة

   لماذا يتبع الشروق السوري شروقاً فرنسياً أو انكليزياً أو أميركياً؟-
  :رد الباشا حزيناً

  .اسألوا أمنا حيرام.  كل الشروق سواء يا أوالد األرملة-
 جلستنا هذه يا رب بارك: م مع الرئيستولم يعد قادراً على أن يتم
ورويداً ما عاد يفارقه طعم المرارة من ذلك . اسرائيل، يا رب موسى وهارون

الفنجان الذي سقاه الرئيس منه ذات يوم بعيد، وهو يكرسه، فأخذ حضوره إلى 
  .المحفل يتناءى، حتى وصل جواب الشرق االسكتلندي

 كان كلما هم إثر ذلك انقطع الباشا عن المحفل، دون أن يعلن طالقه، إذْ
بأن يفعل، يمتلئ ليله بالويل الذي تلقّن، لمن يخرج على أخوته، أو يفشي سراً 

وبعد حين شرع ينقب في ذاكرته، فلم يعرف، أو لم . من أسرار الماسون
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وربما كان . يسمع، بمن طلّق أو عوقب، كما لم يسمع بمن استغاث أو أغيث
ره به سليم أفندي، ومن بعد يهون على نفسه حتى نسي األمر، لوال أن أذك

  .فؤاد، أو بركات بك، إبان انتخابات رئيس الجمهورية
*     *     *  

 ألول -كان مكتب الكتلة يتأهب للجلسة التي يفترض أن يناقش فيها 
 انتخاب الرئيس، حين ألفتت الباشا مفاخرة سليم أفندي بطرده لمن دأب -مرة 

  : الباشاوبصعوبة سمع. على زيارته من شهود يهوه
هرتزل مبارك :  ابن الكلب ما استحى مني وهو يلهج كأنه في صالة-

  .ومرسل من الرب
  :سأل الدكتور نورس وهو يهز رأسه

  كل حكومات العالم أصابع إبليس؟:  ما قال لك يا سليم أفندي-
  :قال سليم أفندي بصوت أعلى

 من يعني أبو الصهيونية رسول: قلت له.  هذه سمعتها منه قبل شهور-
أنت سوري؟ : عند اهللا؟ وأنت من أي دين يا محترم؟ وقبل أن أطرده سألته

وهذا الذي يجري في فلسطين بأمر ربك ورسوله الجديد؟ قم : قلت. نعم: قال
  .من هنا، وإياك أن تطرق باب بيتي بعد اليوم

قال الدكتور نورس، وهو يتهيأ للخروج، كي يبدأ المكتب رسمياً 
  :جلسته

  .هوه وحدهم من يزرقون السم فينا ليس شهود ي-
بدا الدكتور نورس كأنما يخطب في أعضاء المكتب الغارقين في 

  :أحاديث جانبية، فوقف الباشا، ولحق به، وسأله قرب باب البهو
   أي سم عنيت يا دكتور؟-
  . الصهيونية يا باشا-
   ومن قصدت يا دكتور غير شهود يهوه؟-
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  :دان، وقالتلفت كأنما يتأكد من أنهما وحي
  .أنا أعرف أنك منهم.  الماسون يا باشا-
  . كنت يا دكتور-
أكاد أقول الكل منهم، كأن . أخي إحسان كما تعلم منهم.  بسيطة-

  .االنتساب إليهم موضة أو مفخرة هذه األيام في سورية
. قال نورس عجالً، ومضى، وصوت سليم أفندي يعلو على اللغط

ولما احتّل كرسيه واللغط ينوس، . لجلسة زاهداًوتردد الباشا في العودة إلى ا
كان يطفح بالرثاء لنفسه ولسليم أفندي والرؤوس المشرئبة حوله وقبالته، لذلك 

  .ظل صامتاً، ولم يشارك حتى بإشارة طوال هذا االجتماع
*     *     *  

توالت اجتماعات المكتب، وقلق الباشا من سليم أفندي يكبر، وموعد 
ولعل ذلك ما جعله يخشى أن تكون . الجمهورية يقتربانتخابات رئيس 

فسورية . معركة منسية مع الماسون، أو محتومة مع سليم أفندي، قد حانت
وسليم أفندي صار ممن يصنعون . صارت جمهورية، وإن تكن تحت االنتداب

صارت كلمته الراجحة في الكتلة، وصوته األقوى في البرلمان وفي . الرئيس
. ه يكافَأ بالنيابة عن الباشا على ما قدم لسورية منذ مطلع القرنالوزارة، لكأن

  .والباشا لن يظل يتعفف أو يتفرج حتى يموت
لذلك لم . لكن حرب الباشا ليست دنيئة، كما بات يردد على الست زهرة

يلجأ إلى الدسيسة أو الغواية أو الصحافة، بل راح يجمع حوله من تبقى في 
  .بعد سليم أفندي، ولم يكتف بالنوابالكتلة، ممن لم يسحرهم 

فمنها، كما . صارت قيادة الكتلة غاية ملحة وعاجلة، قبل فوات األوان
فكر، واستحسنت الست زهرة، يمكن له أن يخوض معركة رئاسة الجمهورية، 

وبها يمكن له أن يواجه أي خصم من خصومه الصرحاء أو . وهو أقوى
ب يدعمه الفرنسيون هناك، ومرشح غير أنه فوجئ بمرشح من حل. المتخفين

عندئٍذ قدرت الست زهرة انه أخطأ في . من الشام، يدعمه الفرنسيون هنا
 ٢٠ م–التيجان 
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وهول ما قدرت، وعزم على أن يتدارك ما فات، . االبتعاد عن سليم أفندي
لكن الجلسة الحاسمة للبرلمان لم تمهله، وفي مستهلها رماه سليم أفندي، كما 

  .رمى سواه، بمفاجأة أكبر
كانت االختبار األول . كان رهان سليم أفندي على تلك الجلسة قاطعاً

بعد االنتخابات النيابية للمقاعد المحدودة التي فازت بها الكتلة، ولزعامته لها 
لذلك فكر بمرشح ثالث ال يغضب الفرنسيين، ولو لم يكن من . باألحرى

 وربما -ذلك ول. رجالهم، ويقطع السبيل على أي من مرشحيهم إلى الرئاسة
 لم يفكر بالباشا شكيم، وغاب في بيروت أياماً، والتقى قبيل - لسواه أيضاً 

الجلسة بمرشّحي الفرنسيين، كل على انفراد، وسأل الحلبي ممازحاً عن رئاسة 
البرلمان، والشامي جاداً عن رئاسة الحكومة، ووشوش في آذان كثيرين 

  .ت، واضطربت صفوف النوابببعض ذلك، فتماوجت قبة البرلمان بالشائعا
*     *     *  

إثر انفضاض تلك الجلسة، وعلى الرغم من انتصاف الليل واإلنهاك، 
وبدا بالغ الغبطة والطمأنينة، كأنه يستمتع . دعا مكتب الكتلة إلى االجتماع
  .بلقاء من حوله بعد فراق طويل

  :قال هنيدي بك
  .ح ثالث أظن أن من الفرنسيين من فكر من البداية بمرش-

  :قال سليم أفندي رضياً
  . يجوز-

  :قال الباشا شكيم
  .ربما كان للماسون ضلع.  المرشحون جميعاً من البنّائين الجدد-

  :قال سليم أفندي مستحسناً
  . معقول-

  :قال عارف بك متعجباً
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 كيف اصطدم المرشحان الفرنسيان؟ من كاد لهما؟ احك لنا يا سليم -
  .أفندي باهللا عليك
  :اشا شكيمقال الب

خالف .  كاد لهما عناد مستشار حلب وعناد مستشار الشام-
  .ما قبضه كل واحد من مرشحه: المستشارين، أو قل

  :قال سليم أفندي ببراءة
المستشار الفرنسي في . بركات بك خسر ماالً أكبر: ولكن يقال.  جائز-

  .حلب طمعه أكبر كما تعرفون
  :قال عارف بك باعتزاز

  .نك فاجأت الجميع عندما ناديت بمرشح ثالث، يا سليم أفندي الشهادة هللا أ-
  :قال رضا بك ضاحكاً

ولكن . كادت روحه أن تخرج من قفاه.  بركات بك شهق وهو يسمعك-
  .عندما ناديت به رئيساً للبرلمان رجعت الروح إليه

  :قال هنيدي بك
 ال تنسوا المرشح الثاني، المرشح الشامي، طلعت روحه عندما -
ولم ترجع إليه حتى وعدوه، كما يبدو . ن الفرنسيون رأي سليم أفندياستحس

  .برئاسة الحكومة القادمة
  :قال هنيدي بك

  . رئيس البرلمان أشرف، لذلك انقلب على الفرنسيين، ووقف معنا-
  :قال رضا بك

  . قد ينقلب الثاني بعد أن يضمن رئاسة الحكومة-
  :قال هنيدي بك

رئاسة الحكومة ال تمشي بدون . لبرلمانالحكومة غير ا.  غير معقول-
  .وال تنسوا أن رئيس البرلمان دمه حام طوال عمره. البنزين الفرنسي

  :قال عارف بك
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هكذا .  بفضل قيادتك يا سليم أفندي التف البرلمان كله حول الكتلة-
كم من فئة قليلة غلبت فئة . يجب أن نسير، وتكون كلمتنا النافذة ولو كنا قليلين

  .بإذن اهللاكثيرة 
  :قال رضا بك

 غداً يتسابق النواب على االنضمام إلينا، وأولهم رئيس البرلمان ومن -
معه من حلب، لكنّنا لن نقبل كل من هب ودب.  

تنحنح سليم أفندي، وأمرت نظراته من تكلم ومن لم يتكلم أالّ يمقتوه 
 وأعلن أنه الليلة، فانصاعوا، سوى الباشا شكيم الذي تململ، ثم نهض ممتقعاً،

عازم على االنصراف، فتعلّقت عيون اآلخرين بسليم أفندي الذي تبسم، 
  :ونهض متذمراً من الجوع والشيخوخة، ثم قال وهو يلحق بالباشا

  .تفضلوا.  كرمى لك نؤجل االجتماع حتى الغد-
*     *     *  

غير أن الباشا تغيب عن االجتماع التالي، وعما تاله، طوال ما تبقى 
لشهر، وقرابة الشهر الثاني كله، حتى ُأطلقت النار على رئيس من ا

  .البرلمان في بيروت
عصر ذلك اليوم الوضيء وصل فؤاد، والباشا يخاتل شكوكه في أن يكون 
الماسون من حاولوا قتل بركات بك، ويداري خشيته منهم، كأنه عازم اآلن على 

الذي حاول أن يقتل من ولعله لذلك ود لو يصدق فؤاد، ويكون الشاب . طالقهم
وسر الباشا أن يكون ذلك . عرف بالرئيس الخائن، مدفوعاً بوطنيته وحسب

لكنه ما لبث أن أمر فؤاد بكتمان ذلك، وصمت . الشاب صديقاً البنه، ومتفوقاً مثله
يردع السؤال عما يجمع طالباً في الجامعة األميركية بطالب في المعهد الفرنسي 

وحزن الباشا مثل فؤاد على . من الشام بآخر من حمصللهندسة؟ أو طالباً 
. انتصار الموت: الطالب القاتل الذي لم يعثر في بيته على ما يريب، سوى كتاب

فقال فؤاد لكن الباشا انتفض فجأة مذعوراً، يتّهم ابنه والطالب بالخنجر والمسدس، 
  : أن يظل يخفض صوتهوقد أعجزته الحماسة عن

  .توى من أيام الثورة قتل الجاسوس فيه ف-
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  :قال الباشا محتداً
أين هي الثورة وأين هم .  لو صح هذا سابقاً، فهو ال يصح اآلن-

الثوار والجواسيس؟ الرصاص له وقته والفتوى لها وقتها، والمغدور لم 
استبدل حكم اإلعدام . الرجل آثر السالمة، ورمى بالسالح. يتجسس على أحد
   تريده أن يفعل؟ماذا كنت. برئاسة الجمهورية

  .الموت: وحكم الخائن. ال جاسوس.  هو خائن-
ولكن أي جرم يخف جزاؤه . أنا قلت ذلك قبل غيري.  خائن نعم-
  .ومن يحكم عليه ليس حضرتك. بالتقادم

  .غيري فعل.  أنا ال حكمت وال نفذت-
  . الرجل ما عاد خائناً اليوم، وال تظن أني أدافع عنه-
لماذا بدل بركات بك جلده . حدة في العمر يا أبي الخيانة تكفي مرة وا-

  وأفلت لسانه على فرنسا هذه األيام؟
 ألنها تخلت عنه ولم تنصبه رئيساً للجمهورية كما فعلت وأنت -
  .الرجل طموح، ورئاسة البرلمان نفسها ال تمأل عينه. صغير

  . ها أنت تقول بنفسك-
لفرنسا رجالها الكثر . لغيره بد.  لكنه بدل جلده كما قلت أنت بنفسك-

إذا كان الجزاء هو االغتيال، . بيننا اليوم، وأمس، وقبل أن تحتل بالدنا
أنا ضد هذا، ولو أني ضد المغدور أو ضد الشيخ . فالرؤوس تتطاير يا فؤاد

  .زين، وغيره وغيره
  :وفيما أوشك لسانه على أن ينطق باسم سليم أفندي أسرع فؤاد غاضباً

  .م فرنسا أخطر من الفرنسي نفسه السوري الذي يخد-
وخرج يترحم على الشهيد الذي خانه مسدسه وخنجره، وربما األطباء 
الذين عالجوه في أوتيل ريو، كما خانه القدر، وأودى بشبابه، وترك الرئيس 

  .الخائن يسرح يمرح
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ود الباشا أن يعتز أمام فؤاد بجنازة الشهيد التي حولها الناس في حمص 
ما ود أن يجهر بشكوكه في يد خفية، قد تكون جازت الرئيس ك. إلى عرس

وقد تكون هي من يسوق سليم . الخائن على توبته، أو أغوت الشاب بشهادته
أفندي لينازع الباشا جني عمره، لكن فؤاد كان قد غادر البيت كله، فأسرع 
ت الباشا نحو الباب، ثم تراجع خجالً من عيني الخادمة، وخائفاً من عيني الس

وكانت كل خطوة يخطوها تؤكد أن فؤاد ما . زهرة الرابضة تحت الصفصافة
جاء من بيروت للراحة، وال ليبادله ذلك الحديث، بل من أجل ترياق جاء، 
ولوالها لما كان يتجرأ على رئيس البرلمان، أو يستسلم لعاطفة هوجاء، أو 

وشه مراراً ولما اهتز رأس الباشا وطرب. ينهض كما نهض، ويغادر كما غادر
رافضين ذلك الوسواس بدت له األذرع المعدودة التي تفصله عن كرسي 
الست زهرة سبيله الوحيد اآلمن بال صراعات ودماء، بال محافل أو أصدقاء 

وفي الثامنة والربع هتف . أو خونة، بال هواجس أو شبان متهورين وعاقّين
  .د قد عادإلى مكتب الكتلة يسأل عن موعد االجتماع، ولم يكن فؤا

*     *     *  
وفي . كان سليم أفندي قد غدا وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة

األسابيع القليلة المنصرمة راج الكثير عن ضبطه للنفقات المستورة، وتخفيضه 
ولما أصدرت الحكومة العفو عن المحكومين في المظاهرات . لها إلى النصف

ك نُسب إليه قرار الحكومة بتخفيض كذل. واالنتخابات، نُسب القرار إليه
الرسوم على السيارات في نهاية األسبوع الماضي، وبداية المداوالت مع 

  .الفرنسيين حول المعاهدة
غير أن الشغب أخذ يتكاثر على الوزير القوي، والزعيم األقوى، من 

ولئن كان بوسعه أن يغض عن إصرار . البيت إلى الكتلة، يوماً بعد يوم
الء على لبس العمامة وإطالق لحيته، أو عن صراع عمر وحسن، األستاذ ع

ونقيق خديجة، فما كان قادراً على أن يفعل في الكتلة، بعد أن بدأ يشك في أن 
الباشا ما عاد إال لينتزع الزعامة منه من جديد، وأن فاتح بك المعلم يقوي 

 للمعاهدة، وكان الفرنسيون يحاولون أن يفرضوا صيغتهم. عصبيته بالحلبيين
  .ولم تكن الصحافة غافلة عن شيء من ذلك
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في حلب، كان قد قضى الزعيم الحلبي المريض الذي ضاق سليم 
ولعل ذلك، أو حرص سليم أفندي . أفندي بشتائمه وهو على فراش الموت

على أن ينسى الناس سريعاً زعامة المرحوم وشتائمه، أو الندم على مبايعته 
لكن الباشا . ة، ما جعل مكتب الكتلة ال يؤبن المتوفىبزعامة الكتلة مدى الحيا

 وأخذ يهيئ الحتفال تاريخي في أربعينية -  أو السانحة - تلقف الخطيئة 
المرحوم، لتكون إعالناً عن زعامة أخرى مدى الحياة، أقوى وأعقل، فسارع 
سليم أفندي إلى السباق، وراحا يلهثان، حتى جاء االحتفال تاريخياً حقاً، 

هما أو من دونه، إذْ بدا كأن ذكرى المرحوم قد أيقظت في نفوس بفضل
الجميع ما كان غافياً، سواء نحو الموت أو الماضي أو الوطن، كما بدا حلبة 
للمتنافسين على المستقبل، لذلك لم يهدأ لهاث الباشا وسليم أفندي بعد 

  .االحتفال
اق يعني وألن االحتفال لم يعلن عن زعيم بديل مدى الحياة، والسب

الباشا، فقد أخذ يروع نفسه، حتى باتت تخشى أن تؤول إليها حقاً تلك 
كما باتت تتمنى حين تضيق بسليم . الزعامة المشئومة التي تنتظر الموت

 وبالموت الذي لن - أفندي، أن تؤول إليه تلك الزعامة، ما دامت وحدها 
عها، حين وكان الباشا يحرد من نفسه، أو يقر.  تحسم السباق-يتأخر 

  .توسوس له بذلك
وربما كان سليم أفندي قد أعياه السباق أيضاً، أو أنه بات ينشد شكالً 
آخر له، وبخاصة حين اقتربت ذكرى معركة ميسلون، ورأى الباشا يهيئ 

  .إلحيائها، فعزم على أن يتودد إليه في جلسة البرلمان التالية، عشية الذكرى
، وتشاغل سليم أفندي عن غيابه غير أن الباشا لم يحضر تلك الجلسة

غير المنتظر بالهياج الذي ساد البرلمان جراء الدعوة التي أطلقت منذ أسابيع 
  .إلى تسريح عدد ما من الموظفين

وفي األصداء الساخنة والمتناقضة . كان سليم أفندي من أطلق تلك الدعوة
، لكن رئيس ولئن أساءه ذلك مراراً، فقد سره اليوم. التي خلفتها نُسي اسمه

  :الوزراء باغته بصوت هادر
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أنت صاحب هذه الدعوة وأنت . كأنك لست معنا.  احك يا سليم أفندي-
. خلّصنا من المشكلة يا معالي الوزير. من عليه أن يرد على هؤالء، ال أنا

  ...لعنة اهللا على الرواتب وعلى
وطالب رئيس . عال الضحك، فيما كفّ رئيس الوزراء تطبق على فمه

  :برلمان سليم أفندي بالكالم، فقالال
الخزينة فقيرة، : أنا حذرتكم فقط.  أنا ما دعوت إلى تسريح موظف واحد-

وقد ال أستطيع أن أدفع الرواتب في يوم غير بعيد، واجبي كوزير للمالية فرض 
آالف الموظفين ال شغل لهم إال أن . الدولة تكاد تنخّ. علي أن أبين لكم الحقيقة

من يوافق على . لماذا؟ اسألوا من وظف كرمى لفالن ولعالّن. واتبيقبضوا الر
  تنزيل الرواتب ابتداء برئيس الجمهورية وانتهاء بآخر حارس ليلي في الحميدية؟

  :قال رضا بك
 التاجر الذي رأسماله عشرة آالف ليرة ال يربح في الشهر ثالثين -

  .هذا بطر. ليرة، وأصغر موظف يقبض مثلها كل شهر
  :ليم أفنديقال س

. ال تنزيل الرواتب يحل المشكلة، وال تسريح الموظفين:  يا رضا بك-
  .فكروا بالدولة بعد سنة، بعد سنتين

  :قال فاتح بك
يعني شهر أصغر موظف .  الحاصود يقبض في اليوم عشرة قروش-

  .واهللا العظيم هذا بطر كما قال رضا بك. بعشرة أشهر ألحسن حاصود
  :قال رضا بك

جنة العرائض عريضة من الموظفين بحسم راتب شهر كل سنة  أمام ل-
  .من كل موظف حتى نوفر المطلوب للخزينة، فال نسرح أحداً

  :قال سليم أفندي
  . هذا يفتح الباب على الحاجة، والحاجة تفتح الباب للرشوى-

  :قال رئيس الوزراء
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يا العجز الذي نحن فيه مسئوليتك .  الميزانية مسئولية وزير المالية-
وإذا سرحت الحكومة موظفاً واحداً فأنت . سليم أفندي، والتغلب عليه أيضاً

  .إذا خفضت الرواتب ليرة، إذا زادتها، فأنت المسئول. المسئول
  :احتقن وجه سليم أفندي، وتردد قبل أن يقول غاضباً

 وزير المالية أم رئيس الوزراء هو الذي أعد القوائم بتسريح ألفي -
ت معركة االنتخابات حتى تلعب معي هذه اللعبة يا دولة موظف؟ هذه ليس

البارحة انتهينا من . الميزانية مسئوليتي نعم، أما العجز فمسئوليتك. الرئيس
قصة النفقات المستورة، أم نسيت؟ وزير المالية ال يهرب من المسئولية، وكل 

  .شيء في وقته مليح
 رئيس البرلمان برفع عاد الهياج أقوى، ولم تفلح المطرقة بلجمه، فأمر

  :الجلسة، واندفع سليم أفندي إلى الباب، لكن فاتح بك اعترضه مستثاراً
  إلى أين؟ أال تسهر معنا؟.  أفحمت دولة الرئيس، قواك اهللا-

  :قال سليم أفندي قرفاً
  . ال، سأذهب إلى الباشا شكيم-

  :همس فاتح بك مبتسماً
  .إلى ميسلونالشيوعيون سبقوه وسبقوا غيره :  خير؟ قل له-

  :تساءل سليم أفندي بارتياب
   ماذا تقصد؟-
  . اسأل الجرائد-

قال فاتح بك ضاحكاً، وأفسح لسليم أفندي الذي مضى كأنما يداري سراً، 
ولما اقترب من بيت الباشا توالت زفراته متمنية أن . أوشك فاتح بك أن يفضحه

بينه وبين الباشا هذه يسبق الشيوعيون الباشا إلى ميسلون، وأن يستطيع رأب ما 
  .الليلة، وأالّ تكون رواتب الموظفين إعالناً عن معركة بينه وبين رئيس الوزراء

*     *     *  
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  :قال سليم أفندي وهو يحتضن الباشا
 زيارة غير مناسبة، وغير متوقعة، أليس كذلك يا صديقي؟ لكن هذا -

  .البيت بيتي، وأنت تبعدني عنه
  :رنّة الصدق في صوت سليم أفنديقال الباشا الذي أرعشته 

سنوات وأنت تبتعد، حتى صرت .  اآلن تذكرت؟ أنت ابتعدت كثيراً-
  .هل كنا حقاً صديقين؟ اسأل الست زهرة، كم شكوتك لها: أسأل نفسي

  :تنهد سليم أفندي مشوقاً، وقال وهو يجلس
  . وأنت اسأل نفسك، كم شكوتك لها، خاصة بعد الوزارة-
الوزارة أخذتك منا . ما كان بيننا أهم من الوزارة،  ليتها ما كانت-

  .جميعاً يا سليم أفندي
 تعلمت منك كيف أنظر لألمور من كل الجهات، وأقلبها على كل -

  .يبدو أنك نسيت. الوجوه، كيف أنظر بعيداً كما أنظر قريباً
ال نسيت وال أنسى، ولكن إياك أن تظن أنك حاو، أو .  ال يا صديقي-

ال . لست وحدي من يدرك ما تفعل، وإن كنت أخبرهم بك. انكأنك داهية زم
آخر ضربة من ضرباتك . وزعماؤها. أبرهن لك؟ هذه حلب أمامنا. تقل ال

أعترف أنني تأخرت حتى . الذكية ماذا كانت؟ دعنا من الزعيم المرحوم
رفعت من قدر رئيس البرلمان، في وجه من؟ في وجه رشاد . أدركت ما تفعل
في وجه فاتح بك أيضاً، حتى ال يرث أحد الزعيم المرحوم في . بك وحده؟ ال

الرؤوس تتناطح، وبهذا أرحت الشام لوقت طويل من . هذا جميل. حلب
  .كيلي أنا على األقل. ولكن الكيل فاض يا سليم أفندي. منافسة حلب

أنت واقعي ومنصف أكثر منا .  بماذا يا باشا؟ عهدي أنك ال تبالغ-
  .جميعاً

من أين أبدأ معك؟ . د أن أقلب المواجع، وما أظن تقليبها ينفع ال أري-
  من جرنا إليه؟ ماذا نفعل فيه ونحن األقلية؟. هذا هو البرلمان

  .لكننا كل شيء.  أقلية، نعم-
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 وفي الحكومة، ماذا نفعل؟ أنت وزير باسمنا، والناس يحنّون إلى -
. ما زالت معطلةحتى هشام الساجي لم يرجع، وجريدته . حكومة الشيخ زين

إخواننا الذين تأكلهم المنافي ما قدرت أن ترجع منهم واحداً، هذا إذا ما كنت 
  .نسيتهم، ونسيت هشام، كما صرت أشك

.  هشام أجلت قضيته في البداية، حتى ال نفتح للشيخ زين علينا طاقة-
واحد منهم يشرح . أما اآلخرون، فال تقلق عليهم. اآلن صار من الممكن حلّها

لبيان الشيوعي في القاهرة، أم أنك ما سمعت؟ واحد يسن أسنانه، ال، األصح كل ا
برجوعهم يا باشا . واحد منهم يسن أسنانه حتى يأكل البصلة وقشرتها يوم يرجع

  .يجوز أنك تقعد في بيتك، وأقعد في بيتي، إال إذا قبلنا أن ننزل إليهم في الميدان
شا برسالة مقطّعة ووجوه مبهمة لوحت الست لميعة والمستر بيجيت للبا

من المنفيين، وأثقلت ضحكات مبتورة وصرير آالت وهمسات بآالف مؤلفة 
  :من عمالت جديدة، فنهض مضطرباً، وخاطب سليم أفندي بحدة

 هذا جزاؤهم إذن؟ يقضون العمر بين وادي السرحان والقاهرة -
  وباريس وجنيف، حتى تبقى أنت في الوزارة؟

هم . فضلهم يا باشا دين في أعناقنا كلنا. شا من يسألليس البا.  ال-
. ونحن نضحي يا باشا. الغربة وحدها تضحية كبيرة. واآلن يضحون. ضحوا

في الوقت . ال تقلق عليهم: قلت لك. أنت تضحي، ولو كنت تنام في بيتك
هل تأخذ كل ما يقولون على محمل الجد؟ الرفض . المناسب يجب أن يرجعوا

نحن أصابعنا في . عفوك يا باشا. الضراط على المرتكي أهون. من بعيد هين
العتب على من يردد كالمهم هنا، أو يتاجر . النار تكتوي، والعتب ليس عليهم

هل وفروك؟ أرجوك يا . لو كنا فرنسيين لما حملوا كما يحملون علينا اآلن. به
م؟ أنت أم في مؤتمر الكتلة الثاني من نادي بضمهم للمكتب الدائ. تذكر. باشا

أنا؟ ولما دعوا إلى مؤتمر الصحراء، في وادي السرحان، من عارضهم أكثر، 
  أنا أم أنت؟ من خاف من دعوتهم أكثر، أنا أم أنت؟

 ماذا تريدني أن أقول إذن؟ أبصم لك؟ أبارك لك بطبخة المعاهدة - 
  مع فرنسا؟
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  . أنت أول من حكى عن المعاهدة يا باشا-
اق، وكانت معاهدته مع بريطانيا، على كان استقالل العر.  صحيح-

هذه ليست . الرغم من كل ما فيها، وليس هذا الذي تطبخه أنت وحكومتك
أين االستقالل إذن؟ أين . هذا تكريس لالستعمار، هذا تكريس للتجزئة. معاهدة

  الوحدة في هذه البالد المشلّعة؟
هذه . مهم تتكلم يا باشا كأن المعاهدة أبرمت، والفرنسيون نالوا مرا-

أنا أول . لو أن المعاهدة كما تقول، فانا أول من يعارضها. معركة بيننا وبينهم
  هل تشك في وطنيتي يا باشا؟. من يستقيل

  . هنالىما وصلت إ.  ال يا سليم أفندي-
  .يدك بيدي يا باشا.  خلّنا كما كنا إذن-
  .الكتلة فيها وما فيها، والبرلمان أيضاً.  يدي وحدها ال تنفعك-
-الكتلة بيدك وبيدي.  بهائم البرلمان اتركها علي.  
  .البد من حلّها أوالً.  األمور العالقة بيننا كثيرة وكبيرة-
  . حلّها يا صديقي-
: ما رأيك.  فكرت بمؤتمر لفروع الكتلة بعد احتفالنا بذكرى ميسلون-

ول مؤتمر نفتح أمامه األوراق كلها، وما يقرره يلزم الجميع؟ أنت أول من أق
حبك يا سليم، وأتمنى لك أنا أ. ه يعبر لك عن نيتي الصافيةوهذا وحد. له

  .الرئاسة نفسها، ال وزارة المالية، ولكن كل شيء بحسابه
أنت من تنتظرك الرئاسة يا .  أنا الوزارة ما طلعت لي إال بالغلط-

. ولو أن األمور بيدي ما كان أول رئيس للجمهورية غير الباشا شكيم. باشا
  .األيام  قادمة يا باشا.  الرياح غير مواتيةلكن

على كل حال ما هو بالقليل أن .  رئاسة، وفرنسا فوقها، ال خير فيها-
  .تتكرس الجمهورية منذ اليوم في سورية، ولو أن فرنسا فوقها

 الجمهورية ال تتكرس يا باشا إال باالستقالل، ويومها تليق بك -
ل رئيس جمهورية بعد االستقالل، فال وإذا أعطانا اهللا وصرت أو. الرئاسة

  .تنس صديقك
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إذا صرت رئيس جمهورية فلن يكون .  صار لك لسان سياسي محنّك-
خلنا اآلن . لكن المشوار صعب وبعيد. رئيس الوزراء غير سليم أفندي البسمة

  .فيما نحن فيه، واستعد للمؤتمر
حرارة، كما لم قال الباشا مبتسماً، ونهض سليم أفندي والكفّان يتشابكان ب

  .يفعال منذ وقت طويل
*     *     *  

بعد االحتفال بذكرى ميسلون، دعا الباشا لجنة أطفال الصحراء، كما 
كان قد رسم قبل زيارة سليم أفندي له، كي ينطلق من االحتفال واالجتماع 
نحو المؤتمر، متيمناً بهما، كأنه يصل ما تقطع بين الماضي والحاضر، حتى 

  .وج، وتكون له قيادة الكتلة، ومعها الشعب كلهيستقيم الع
غير أن اللجنة بدت له كأرض ميسلون الجفراء، عالمة حية 
وضرورية، لكنها مقبضة، ال تفجر سوى الحزن الغامض، وبخاصة أن الناس 
باتوا يبخلون بما ال يزال األعضاء المتناقصون يجمعون ألسر المنفيين في 

  .وادي السرحان
أو الرياح المثلجة التي صادفت موعد االجتماع، أو وقد يكون ذلك، 

المظاهرات التي سبقت الباشا والكتلة إلى رفض المعاهدة، ما جعله ينتظر 
وقد تكون زيارة سليم أفندي تلك غير . المؤتمر، أقّل حماسة، وأضعف أمالً

  .بعيدة عما اعتراه
في أخّر الثلج افتتاح المؤتمر يومين، وفرض على الباشا الحصار 

البيت، وهو يفر من المؤتمر األول الذي دعا إليه بنفسه، وباغتته فيه ألسنة 
. حامية، فزاد من عجزه عن تشكيل الوزارة، وتحول ناديه إلى ناٍد للضباط

كانت المدفأة وأنفاس قطة كوثر في حضنه، تُلجئه من خياالت ذلك المؤتمر، 
، من المؤتمر الثاني الذي ولكنه ال يكاد يأنس، حتى تهجم خياالت أقسى وأمكر

دعا إليه سليم أفندي، وجعله يندم على ما تأبى عليه في المؤتمر األول، حين 
فوت المبايعة والزعامة األبدية، لتضيع من بعد، حتى رئاسة المكتب الدائم إلى 
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وها هو يخشى أن يباغته المؤتمر الجديد بما ال يخطر على بال، فيهرع . حين
لكنها تجفل وتقفز لتترك حضنه فارغاً وبارداً، فيلتحم إلى أنفاس القطة، 

  .بالمدفأة، لكنها تلسعه وترميه بعيداً، العناً الثلج والنار، ومتأوهاً
الغربة التي أحس بها وهو يمضي إلى المؤتمر صباح اليوم الثالث، 

. لذلك جاء ارتجاله للكلمة االفتتاحية قصيراً وعجوالً ومشوشاً. لسعته أيضاً
أيضاً راح يتفحص الوجوه الجديدة أو المعروفة، ولكن غير المألوفة، لذلك 

ويلتصق بسليم أفندي، أو يفتقد مستاء عدداً من النواب، ويتذكر هشام الساجي، 
  .فيما الهياج كان قد بدأ عقب انتهائه من كلمته

قال أسعد أفندي البس:  
 كانت مثل ليتها.  المعاهدة التي تفرضها فرنسا علينا ليست معاهدة-

  .قارنوا بينها وبينه. صك االنتداب
  :وقال هنيدي بك

 أية صداقة وأي سلم تتحدث عنه هذه المعاهدة بيننا وبين فرنسا، -
  وهي ال تذكر االستقالل والسيادة لسورية إال في العنوان؟

  :وقال طلوع البلة
؟  إذا كانت المعاهدة ال تشمل سورية كما خلقها اهللا، فما حاجتنا إليها-

أين تذهب الالذقية؟ : أين نذهب نحن في السويداء؟ قل لهم يا أسعد أفندي
كيف تكون الجمهورية ! واسكندرون؟ والجمهورية اللبنانية، ما شاء اهللا

  السورية من أساسها؟
سر الباشا أن تستأثر المعاهدة بالمؤتمر في جلسته األولى، إذ كان 

 أو أن تطالب - سليم أفندي ي تسم لم تعد- يتمهل نفسه في أن تشكو أحداً 
وفي الجلسة التالية شاغل نفسه فيما عليها أن تنظم للكتلة من . بحقها المهضوم

ق بحزٍب سوف يقوده، لكنه بوغت بالمؤتمرين يسلقون يخالل المؤتمر، كما يل
الحكومة، وينعون المشاركة فيها، فانقبض، وخشي من أن يكون قياد المؤتمر 

ولعل ذلك ما جعله يجهد كي . ر الصراع بال حسبانقد أفلت، أو أن يتفج
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يختتم المؤتمر أعماله في الجلسة الثالثة، متحاشياً نظرات سليم أفندي 
المستربية والموجعة، ومتعلّالً للمؤتمرين الذين تذمروا، باإلعداد لجلسة 

ثم أسرع في الخروج . البرلمان الوشيكة والمخصصة للبتّ في المعاهدة
  . المتظاهرون يمألون الشارع، على الرغم من البرد القارسوحيداً، وكان

*     *     *  
فاجأ رئيس البرلمان النواب بإعالنه تأجيل التصويت على المعاهدة يوماً 
آخر، بناء على طلب الحكومة، ثم اقترح رفع الجلسة، لكن فاتح بك المعلم 

  :وقف قائالً، وهو ينظر إلى رشاد بك الجويبري
العرائض تتكوم أمام لجنة العرائض، ونحن نؤجل النظر : يس سيدي الرئ-

. نحن اجتمعنا اآلن، وليس في جدول األعمال إال المعاهدة. فيها جلسة بعد جلسة
  وما دمنا سنجتمع غداً للبحث فيها، لماذا ال نبحث اآلن في بعض العرائض الهامة؟

 منهم والتفت كثيرون. همهم النواب وعينا رئيس البرلمان تستشيرهم
نحو سليم أفندي الذي خمن أن لدى فاتح بك ما يسره، لذلك نهض مستأذناً، 

  :وانتظر ريثما خفتت الهمهمة، ثم خاطب النواب
العرائض .  أنا لست في لجنة العرائض، لكني قرأت الكثير منها-

أناشد من كان منكم أيها السادة له في أرضه . الموجعة تأتينا من القرى خاصة
المالّك يا إخواني له حقه والفالح له . في معمله عامل، أن يرحمفالح، أو 

العامل له حقه ومعلمه له حقه، وكل عريضة تشتكي لنا، فيها حق . حقه
  .للشاكي وحق لغيره، وواجبنا أن نبين الحق، ونقيمه

  :ابتسم رشاد بك، وقال مقاطعاً
  . اشتقنا لصوتك معالي الوزير-

  :رد سليم أفندي بجفاء
  أين كنت؟.  اشتقنا لطلّتك معالي الوزير ونحن-

تجهم رشاد بك، وتلفت نحو فاتح بك، كأنه يخشى أن يفضح أحد سبب 
غيابه، منذ علم بوصول عريضة فالحي أرض المغائر مطالبة بالتحديد 
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ولعله كان يحتمي بالهمهمة التي . والتحرير، حتى تم تسجيل األرض باسمه
  :وتها، قبل أن ينهض ابن الفطيم، ويصيح بهعلت، وطال انتظار سليم أفندي لخف

وحسب قولك صار الفالح . ضيعت الحق وصاحبه:  يا معالي الوزير-
  .مثلي ومثلك، وهذا ما هو حق

جلس سليم أفندي غاضباً، ونقرت مطرقة رئيس البرلمان تستجدي 
  :الهدوء، وفاتح بك يلح على اإلذن له بالكالم، ثم وقف من دون إذن، يصيح

سيدي . أنا عندي استجواب لمعالي وزير العدل: الرئيس سيدي -
. معاليه وجه أمراً سرياً إلى الكاداسترو حتى تحدد وتحرر أراضيه: الرئيس

من أين له الصالحية بذلك؟ معالي الوزير استغل الوزارة حتى طوبت له 
والفالح الذي تجرأ ورفع . اللجنة ما هو من أمالك الدولة وما هو من غيرها

  .رماه في سجن القلعة، هنا، حتى يطمئن عليهصوته 
  :كانت المطرقة قد سكتت، والهمهمة خفتت، فدوى صوت رشاد بك

  .هذا كذب وافتراء يا سيدي الرئيس.  كذاب-
  :صاح فاتح بك

 وأرض المغائر يا رشاد بك؟ وعمران الحلو؟ أنا أحترم سيدي -
ة وزير العدل، الرئيس وإخواني النواب، أحترم معاليك ألنك وزير، وخاص

إذا كنت أفتري عليك لماذا ال تأمر بالتحقيق؟ سيدي . ولن أقول لك كذاب
  .أنا أطلب التحقيق بهذا تحت إشراف البرلمان: الرئيس

  :وقف رشاد بك فيما مطرقة الرئيس تنقر، وخاطب النواب
 فاتح بك فقد صوابه بعد ما حمل الفالحون السالح، وثاروا عليه، -

  .ألول واآلخر، حتى العقلوكاد أن يضيع ا
  :وقف فاتح بك يهدئ بإشارات يديه مطرقة الرئيس ولغط النواب، وقال

 تسمي عصيان الشيخ خالد سفلو على الحكومة ثورة ضدي يا رشاد -
بك؟ أخشى أن يكون وزير العدل يحرض على العصيان المسلح ضد 

  .وهذا أيضاً أطلب التحقيق فيه من المجلس الموقّر. الحكومة
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  :صاح رشاد بك قرفاً وهو يرخي ظهره على المسند الجلدي
أنا الذي رميت الشيخ خالد سفلو في الحبس فكيف .  عيب عليك-

  .أحرضه؟ كل كالمك تخريف في تخريف، هكذا
وكانت مطرقة الرئيس توالي النقر، وصوته يرفع الجلسة، فيما تدافع 

ل فاتح بك، بينما عدد من النواب نحو الوزير الغاضب، وتحلق آخرون حو
تأبط سليم أفندي ذراع الباشا، ومشى متمهالً، كأنه يستعرض النواب، لكن 

  :الباشا حثه على أن يسرع هامساً
األفضل أن نعجل إلى بيوتنا، ونرتاح من زعيق هؤالء .  أنا منهك-

  .هنا، وزعيق المتظاهرين في الخارج
  .راً، ومضى مسرعاًولما رأى سليم أفندي الهياً عنه، ملص بذراعه معتذ

*     *     *  
  :الست زهرة، ال الخادمة، هي التي فتحت له الباب، وبادرته هلعة

  هل تكون خرجت في المظاهرات؟.  كوثر يا باشا لم تعد-
  .وبنات دار المعلمات على وجه الخصوص.  المظاهرات ما فيها بنات-

  :قال، ومشى مستخفاً، فلحقت به، وصوتها يتهدج
ك؟ الخادمة نفسها أصرت على الذهاب بعد الظهر لتخرج مع  من قال ل-

مظاهرات اليوم كأنها للنساء، ال للرجال. أمها وأخواتها ونساء الشويكة كلهن .
إلى الرمس، هلموا يا : وكوثر، من رجوعها من الدار أمس، وهي تتفتل وتهتف

  .ويلي على الفساوي. بني افرنسي
  :تبسم الباشا وحنا عليها قائالً

 هلموا وارفعوا األربعة، وموتوا كل ستة سبعة، فهذه تربة واسعة، -
  ما هتفت لك هكذا أم ما حفظت منها؟. ويلي على الخاين. تناديكم إلى الرمس
  :قالت مستنكرة

 ٢١ م–التيجان 
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  . أنت تحرضها-
  :مسح بكفه على ظهرها وهو يرفع صوته ويخفضه

سقط تسقط  تسقط الفاء، تسقط الراء والنون والسين، تسقط األلف، ت-
من كان يهتف مع كوثر ويضحك؟ أنا أم أنت؟ ومن وبخها ألنها . تسقط، هيه

شاركت في قص األعالم الفرنسية وورق الزينة يوم زار المفوض دار 
. هذه دار معلمات، ال كتّاب. ال تقلقي. المعلمات؟ أنت أم أنا؟ كوثر عاقلة

واألخبار عندك ما شاء ما في المدينة أيضاً؟ أنت في البيت، : تعالي خبريني
  غافلتني وخرجت مع نسوان ساروجة في مظاهرة؟! اهللا

  :تقدمته نحو باب غرفتهما، ثم تنحت مفسحة له، وقالت
 النسوان يدرن على النواب في بيوتهم، في األوتيالت، حتى يصوتوا -

  .ضد المعاهدة
  .اال أحد يجهل موقف الباش. لن تدق امرأة بابك من أجل هذا.  ال تخافي-
قبل قليل كانت . الهجوم على البرلمان:  والموعد كان مساء اليوم-

ما . تأجل الهجوم حتى مساء الغد. لو سمعت الكالم. الجارات ملء البيت
  .رأيك في أن تغيب عن الجلسة؟ يكفيني قلقي اليوم على كوثر

قالت وهي تتناول منه الطربوش، فيما عال صوت كوثر تحت 
أمها الطربوش، وتعثرت به وهي تنحني شاهقة، الصفصافة، فأفلتت يدا 

  :والباشا يصرخ
؟ تفو عليك يا  على الطربوش، عميِتدسِت. حد فعلها قبلك عمره ما أ-
  .أنت السبب. كوثر

وجحظت عيناه، كما جحظت عيون الست زهرة وكوثر والقطة، فيما 
دوى في فضاء البيت هذا الصدى الغريب لصوته، ثم تالشى الدوي في 

ى القادم من السوق، وقد طمر كفّا الست زهرة وجهها، واندفعت ناحبة، الصد
  .ولحقت بها كوثر وقطتها، أكبر بلهاً وذعراً

*     *     *  
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-٢٦-   
 -  بل من ترياق -كان القطار الذي انتزع فؤاد الباشا من الشام 

ما . ما في بيروت امرأة: مناصراً عليه أباه وأمه، هو ما جعله يهتف كسيراً
  .ك فيها أحدل

ما في الشام : كانت بيروت هي التي جعلته يهتف طامحاً منذ سنوات
 كما أقر بالعرفان منذ -ولوالها . ما فيها لك امرأة. غير األم أو األخت

 لما عرف النساء، حتى تزوجه الست زهرة أو الباشا شكيم، كما -سنوات 
رياق، لقاء عون ألمحا إليه، قبل أن يقايضهما بصمت جهير بابتعاده عن ت

  .الباشا لها وحمايتها
لم يقتف فؤاد خطى زمالئه الذين وفدوا إلى بيروت أبكاراً مثله، وال 

لم يذهب إلى البرج، ولم يلهث خلف زميلة في الجامعة، . خطى الذين سبقوا
يقرض الكتب، يتأمل البحر، : بل قضى سنته األولى أشبه بما كان في الشام

االقتصادية، ورسائل الست لميعة، وكان امتحان قبل أن تغرقه النظريات 
  .السنة األولى قد اقترب

رويداً بدأت عيناه تنفتحان على انتماء جديد، تغدو فيه نشأته في الشام 
وكانت بيروت والجامعة ومجلدات التاريخ . ألواناً غزيرة، لكنها قصية

ديداً، رحيباً السياسي ألوروبا، بعد النظريات االقتصادية، ترسم له عالماً ج
ورويداً بدأت عيناه تغنيان لروجينا القادمة من . وفائراً، يستفز فكره وأحالمه

  .بيت حنينا
لم تصدق روجينا أنها أول فتاة تدخل إلى بيته، خاصة حين انصرفت 

ومثلما كان قد غدا مبرزاً في دروسه، صار مبرزاً . عيناه إلى أخرى، فثالثة
ن إلى البيت، دون أن يذهب مع أي منهن إلى في غواية زميالته، واصطحابه

أبعد من المالمسة، حتى جاءت روجينا تودعه، وهي تتأهب للحاق بأهلها في 
  .بوسطن، قبل أن تكمل دراستها
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كان لروجينا مثل عيني ترياق في سوادهما، وفي طول رموشهما، وقد 
راب أقبلت عليه تدندن، وأصرت على أن يحضر النبيذ، غير مصدقة أن أي ش

ثم أقبلت تعلمه كيف يسكر بها، وكيف يسكرها به، . لم يدخل إلى بيته من قبل
ومن بعد صار يصطحب بكتمان . طوال ذلك العصر الماطر، مرة بعد مرة

شديد إحداهن إلى البيت، من غير الجامعة دوماً، حتى صادف ترياق في بيت 
  .الخواجة ثابت

المطبقتين، كما كانت صور من عرف قبل ترياق تومض في عينيه 
ثم راح البحر يطل، وجفناه يسترخيان، . يومض القطار فوق الجسور

ونبضه يهدأ، إذ أشرقت ترياق من مغرب الشمس، ومدت ذراعها الرخص 
ومن حيث كان يقف على الرمل الرطب انطلقا . إليه، فأنجدها، ونجا بها

تخرج يعدوان فوق اليابسة حافيين، لكن نثرات الزجاج أو الشوك أخذت 
من باطن قدميه، فالتفت إلى حذائه، وجرب أن يدوس عليه، وترياق تنأى، 
والقطار ينأى، وجفناه يطبقان، ونبضه يكاد يفجر صدره، وطربوش الباشا 
يحنو عليه، ونظرات الست زهرة تعنّفه، وهو ال يستطيع أن يحافظ على 

مه لسنين انتمائه الجديد، فيفر من بيروت إلى مكتبة أبيه التي رسمت عال
ويتخبط في فضاء آخر بين المتنبي والبحتري . بين ساروجة والتجهيز

والمسعودي وأساتذته الذين يجزمون أنه لن يدرس في الجامعة إال اآلداب 
بيد أن الست ليمعة تنثر هداياها في الفضاء الذي يقحل، وتلوب . أو التاريخ

كيتس وشللي، قبل روحه، كما البت سنة البكالوريا بين بايرون وكولردج، 
ه، المؤمن أو الملحد، الالعن لفرنسا أن تتوحد بجبران العاشق أو المتألّ

ولعل ذلك . وبريطانيا، والمقدس للشرق، الالعن للشرق والمقدس للغرب
كان سيمتد بفؤاد حتى اليوم، رغم لقائه بترياق أو فراقه لها، لوال أن قاده 

ة ووديان شاهقة، بين جين أوستين المستر بيجيت من جبران إلى قمم ساحق
أو والتر سكوت، وتوماس هاردي أو تشارلز ديكنز، ثم ضمخه برائحة 
النفط، فإذا به يكذب أساتذته في التجهيز، ويعجل إلى بيروت، يلتهم من 
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القاهرة مجلة السياسة أو البالغ، ومن بيروت جريدة البرق أو األحرار 
 لكاتب مصري أعمى، ويحتار في المصورة، ومن روجينا كتاباً ملعوناً

دعوة الكاتب إلى األمة المصرية، كما يحير أساتذته بين نزوعه إلى األدب 
وكرمى لروجينا أو لذلك الكاتب األعمى، يشرع بتعلم . وتفوقه في االقتصاد

  .الفرنسية
كان يرتعد مثلما ترتعد عجالت القطار وقضبان السكة وحديد الجسور، 

كان يحس .  أخطأ بحق ترياق وحق نفسه منذ البدايةوهو يخشى أن يكون قد
أنه يوشك أن ينخلع من انتمائه إلى بيروت أو الجامعة، دون أن يكون قادراً 
على أن يعود إلى الشام، وال على أن يبقى معلقاً في فم الوادي، أو على الرمل 
الرطب، والشمس تغرب، وترياق تختفي، وال يطلع له إال األلم واالضطراب 
أو الضعف والحيرة، فيعتصر جفنيه وقبضته حانقاً، كأنما يتوعد بالقوة 

  .الخارقة المنذرة باالنفجار
  .وأليام ظل في بيروت كذلك، قبل أن يتوجه إلى بيت األستاذ

*     *     *  
كان األستاذ قد أثار إعجابه مراراً في جنينة الجامعة وأروقتها 

وربما كان . ي مثل سن العديد من الطالبومكتبتها، إذ بدا له أستاذاً شاباً ف
ذلك أيضاً ألن فؤاد لم يكن يرى األستاذ إال مبتسماً، يحف به دوماً عدد من 
الطالب والطالبات، أو ألن بينهما شبهاً، على األقل في فرق الشعر، كما 
أكدت روجينا، وهي تقدمه لألستاذ الذي صار يحييه أينما صادفه، ثم صار 

ولم يلبث أن دعاه إلى زيارته في البيت، . ير معه في الجنينةيدعوه إلى الس
  .وكانت روجينا قد سافرت

من بين من جمعته بهم روجينا، واظب أسابيع على لقاء ذلك الطالب 
. الذي حاول أن يقتل الرئيس الخائن، فَقُِتَل، ثم استبدت به زيارة األستاذ

 في ألمانيا، مثلما كان فؤاد يصغي إليه وهو يحدث اآلخرين عن دراسته
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كان يصغي للباشا وهو يحدث الست زهرة أو الست لميعة عن آخر رحلة 
سورية : كان فؤاد يتشرب صوت األستاذ حين يلهج. له إلى برلين

ولم تلبث رسائله إلى عمته أن تواترت مليئة . للسوريين، والسوريون أمة
األميركان بما كان األستاذ ينثره عن االنكليز والفرنسيين والروس و

ثم صار ينثر في بيت األستاذ ما تحفل به . والصهيونية والنفط والشرق
رسائل عمته القديمة والجديدة، ويبهجه أن يستزيده األستاذ، ويصغي إليه 
اآلخرون، فيزداد التحاماً به وبهم، حتى يدعوه األستاذ وحده، وتنهال عليه 

 ماذا اخترت لنفسك؟ هل أي معنى ترى للحياة؟: األسئلة التي أدارت رأسه
يكفي المرء أن يكون ناجحاً في دروسه أو عمله أو حائزاً على شهادات 

 يكفي فؤاد أن يكون عاشقاً أو ونياشين أو مالكاً ألطيان وأرصدة؟ هل
  جاً أو أباً؟ هل فكر في سورية؟زو

وكما غمغم أمام األستاذ غمغم أمام نفسه، ولعل ذلك قد طال به، 
كانت .  وهو يبتعد، وترياق تلْفت عنقه كما ألْفتها األستاذواألستاذ ينتظر،

ترياق تقترب، واألستاذ يبتعد، واألسئلة تنسى، واألجوبة تنجلي أو تغيم، 
وهو تائه بين الخواجة والمسرح والمسيو جاك ليونار ورجال التحري 
والشيخ الذي سيحلل ما فعل وترياق، حتى صحا على نفسه وحيداً في 

ي المحطة، في الجامعة أو على الرمل الرطب، والبحر يناديه، القطار أو ف
وترياق تناديه، الباشا يناديه واألستاذ أيضاً يناديه، وهو يتأرجح بين ما 
ضيع في الشام وضيع في بيروت، في أسابيع معدودة، لكنه يحسها اآلن 

  .تعدل عمراً
*     *     *  

.  يده ظلت تطرق حتى كلّتلم ينفتح له باب األستاذ على الرغم من أن
  :بيد أن األستاذ هو الذي سعى خلفه في الصباح ووشوشه

  .تعال وحدك.  اليوم في الساعة الرابعة-
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كان األستاذ ينتظره أمام القاعة، قبل المحاضرة األولى، وقد خلفته 
الدعوة حائراً ومتشوقاً طوال النهار، بعد أن فاقم غيظه طوال الليل ذلك الباب 

  . ينفتحالذي لم
  :قال فؤاد

  .ساعدني يا أستاذ.  أنا بحاجة إليك-
  :قال األستاذ

شبعت . سورية بحاجة إليك، وأنت بحاجة إليها.  وأنا بحاجة إليك-
  غناء ورقصاً وسهراً وعشقاً أم ال؟

  .لست سخيفاً.  أرجوك-
وحين ال تستطيع الجمع بينه وبين ما . ولكن ثمة ما هو أهم.  أعرف-

  .أن تقدمههو دونه، عليك 
  . خذ بيدي-
. أيٍد قوية تنتظرك. بيدي هذه أيٍد طاهرة تتزايد. ضع يدك بيدي.  ال-

  هل فهمت؟
  . أكاد-
 منذ عشر سنوات كانوا ال يزيدون عن ثالثين ألفاً، ارتدوا قمصانهم -

اليوم يقودهم موسوليني، ليس إلى طرابلس . السود واستولوا على روما
أمامنا سورية التي لن . نا شرق المتوسط كلهأمام: موسوليني يقول. وحدها

نحن ال نريد . نحن ال نريد أن نكون مثلهم. تستطيع فرنسا أن تستوطنها أبداً
ولو جاؤوا فلن نرضخ لهم، كما لن نرضخ لفرنسا وال . إال هذا الوطن

  هل فهمت؟. لن نرضخ ألحد. لبريطانيا
  . أكاد-
  . قف وردد خلفي القسم-
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. تحيا سورية: تعشاً، وهتف، كما علمه األستاذوقف فؤاد، وأقسم مر
وقضى الليل متهيباً، لكنه غدا أكبر طمأنينة وغبطة مما كان منذ فارق ترياق، 

: يحدوه بجالل صوت األستاذ الزعيم، بل صوت سورية كلها. أو منذ التقاها
وفي الصباح الباكر . أهالً بك يا فؤاد في الحزب السوري القومي االجتماعي

  :رددنهض ي
أقسم أن ال أخون الحزب وال أي فرع من فروعه وال أفراده وال 

وأن احتفظ بأسراره فال أبوح بها ال بالقول وال بالكتابة وال . أحداً منهم
بالرسم وال بالحفر وال بأية وسيلة أو طريقة أخرى ال تطوعاً وال تحت أي 

  .نوع من الضغط
وأشرع .  تحيا سورية:ومشى في الشرفة، يدعو البحر إلى الهتاف معه

نوافذ البيت لهفان على ترياق، قادراً على أن يعتذر منها، وأن يجدد لها وعده، 
ثم ينطلق إلى الجامعة، تسابق قدماه الترامواي، ترى عيناه الفرنسيين ألول 
مرة، ترى جنينة الجامعة التي غمرتها الشمس، مثل وجوه الطالب 

 تحيي على سر سورية والحزب والطالبات، تتواطأ مع من تحيي ومن ال
. واألستاذ الذي ما عاد أستاذاً، بل صار زعيماً له وللحزب ولسورية القادمة

يحيا الزعيم، تحيا سورية، فيما ساعة الجامعة تعلن : ويضج صدره بالهتاف
  .بدء المحاضرة األولى

*     *     *  
مين أمام ومنذ أقسم الي. لم تطرف عين فؤاد المرأة منذ التقى ترياق

لم تعد قلق الفراق وال اللهفة . الزعيم أخذت تتخلق في نفسه امرأة أخرى
كانت تندغم . لم تعد هياج الجسد وال الزوجة التي سيحلل نكاحها شيخ. المعذبة

لقاء فلقاء بالزعيم، وهو ال يجرؤ على أن يسأل عما إذا لم يكن من ثالث لهما 
ديقاً بدل أن تقتل عدواً، فتبسم في الحزب، حتى قتلت رصاصةٌ طالباً ص

الزعيم، وبدالً من أن يرد على سؤال فؤاد، حن إلى روجينا، وترحم على 
طالٍب شهيد، وتوعد كل خائن، ال بركات بك وحده، ثم ترك فؤاد لطراوة 
البهو الكبير الفارغ، وأسرع إلى قاعة تنتظره، فجرى فؤاد إلى المحطة، كأنه 
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من ابتسامة لروجينا، أو من موعد ضربه للشهيد يهرب من خائن منتصر، أو 
ولما حمله القطار بعيداً عن بيروت أقبلت عليه غمزة . منذ شهور ولم يِف به

ذقن الزعيم، وأسلمته إلى غمزة من ذقن ترياق، فإذا بها وقد تلون خداها 
بزرقة بحر وسماء، وخضرة شجر، وسمرة لمدى، ووهج من دم، وبكى لهفان 

  .اعياً صديقهاإلى روجينا ون
إذ ذاك أحس أن الموت قريب والحب بعيد، وأنه قادر، على الرغم من 
الخوف المستسر، فأسرع إلى الشام، لكنه ظل يحوم في المرجة متلصصاً، يداري 

  .عهد الباشا، ويخشى أن ينكث بعهده للزعيم لو وقعت عينه على ترياق
ته المفاجئة القصيرة، لم يبت في الشام غير ليلة، ولم يحدث الزعيم بسفر

وكانت عطلة الفصح تقترب، فأخذ يرقبها مؤمالً لقاء ترياق، وإذا بترياق تسبقه، 
  .وتحضر ظهيرة الجمعة، وهو يتمهل حقيبته التي تنتظر منذ الصباح

أمام البيت وقف مذهوالً، يتأمل حقيبتها قبل أن يتلقفها ويجري، فجرت 
  :خلفه ترياق هاتفة

   تفضلي؟: ما بك؟ أال تقول-
لم يجرؤ على أن يضمها قبل أن يرأب ما بين هذه التي توسطت الغرفة 

وفجأة تفجرت . اآلن، وتلك التي كانت تتوسطها، منذ أقسم أمام الزعيم
ضحكته وذراعاه والغرفة والشرفة، واصطخب البحر والشمس الساطعة 
والسرير األشعث، سوى أن ترياق ملصت منه برقة، واضطجعت تمسد 

  :ه وجبينه متسائلةحاجبي
  . ما بك يا فؤاد؟ ال أظن أنك لحقت تعشق غيري-

  :قال جذالن
  . ال، لحقت-
   من هي يا فؤاد؟-

  .بحنان سألته، وهي تضمه
  . أنت يا ترياق-
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  :قال وهو ينفلت من حضنها، ثم تربع في السرير سائالً
   ما قولك لو سميتك سورية؟-
   اسمها سورية؟-
 كنت أعشقها قبلك، وأنا ال -ال تزعلي  -والحقيقة .  هي سورية-
  .ال تصدقين؟ اضحكي. أعرف

غادرت السرير أسيانة، كأنها تغادر اآلن بيت الباشا الجديد في 
وصممت . المهاجرين، أو تسمع صوت الباشا المتوحد بصوت سليم أفندي

  :على أالّ تنبئ فؤاد بدعوة أبيه لها، وهمست حزينة ومتعجبة
  ه السرعة؟بهذ.  تغيرت يا فؤاد-

هم صوته بأن ينكر، . امتدت أصابعه تدقق في وجهه وصدره، منكرة
ثم هم بأن يعلن لها عجزه، ما دام لم يجرؤ على أن يقترب منها في الشام، 
لكنها كانت قد خرجت إلى الشرفة، وأمام البحر شرقت بدمعتين، فوجم، حتى 

  :قالت، كأنما تخاطب نفسها
  .سيت بيروت لو كان للشام بحرها كنت ن-

  :قال مصطنعاً الضحكة
صدقت أنه بحر بيروت؟ كلها الشام يا .  هذا هو أمامك بحر الشام-
  كلها سورية، وبردى؟. ترياق

  .لواله كنت رجعت إلى هنا، يمكن.  بردى يعزيني أحياناً-
  :اقترب منها محاذراً، وقال

  . طمأنيني يا ترياق-
. ة في األسبوعأرقص مرة واحد.  على ماذا؟ المسرح؟ اطمئن-

  .المال أكثر. والصيت أعلى منه في بيروت
  :قالت حزينة، فأطرق يتلجلج

  كيف تقضين وقتك؟. مليح. ليس عن هذا وحده.  ال أسألك عن هذا-
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  :قالت وهي ترمقه
اآلن نتدرب . ممثلة: سوف تسمع بي. انضممت لنادي الفنون الجميلة

  .ليتك تشاهدها. على أوديب الملك
  :قال خائفاً

  . اليوم المسرح، غداً السينما-
  :عادت إلى البحر قائلة

  أال يعجبك هذا؟.  ولم ال؟ الموسيقى أيضاً يا فؤاد-
  :سأل وهو يتابع نظراتها

   ِلم ال يعجبني؟ عدت تغنين إذن؟-
من أجلك حفظت أغاني رينا كيتي .  أغني معك حين أكون وحدي-

ب مع بيغانيني الشرق، وأتدر. ما تركت لها أسطوانة في مخزن عبيد. كلها
إذا كان صوتي يعود لي . أصابعه ال تلعب بالعود وال بالقانون، بل بروحي

  .أذكر أنك مرة ذكرته بإعجاب. فالفضل له، وللشام
قالت وعيناها تغادران البحر إليه، ثم خطت غنجة نحو أقصى الغرفة، 

  :وفجأة صمتت، ثم تقدمت منه قائلة. وهي تدندن
. ليتك تعرفه. سي أقضي أيضاً بعض الصباحات مع البارون الرو-

وترياق طالبة . هو يعلم البيانو والكمان. ابنته تعلم الباليه، والرومبا والتانغو
  ما رأيك؟. أنا اآلن أشتغل وأتعلّم. نجيبة مثلك

  :قال. كانا قد باتا اآلن متقابلين، وذراعاه تهمان باحتوائها
  أين شوقك لحبيبك؟ لزوجك؟. ا رأيي أن ترياق هي التي تغيرت، ال أن-
  . أنت حبيبي يا فؤاد، وليتك تكون زوجي-

قالت منكسة، وشرق صوتها بدمعة، وأحس أن حلقه يجفّ، وقدميه 
مغلولتان مثل ذراعيه، وتمنى لو أنها تتابع، فتجعله كما تشاء، لكنها كانت 

  .تنسحب من الشرفة، وتنأى
*     *     *  
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ح، ثم افتتاحه الباهر، وانطالقته الحارة، يمأل فيما كان إعداد المسر

أسابيع ترياق األولى في الشام، كانت الوحشة تتسلل إليها، كلما انفردت 
بسريرها، وتالمح لها ذلك النهار مع فؤاد وأبيه، وهي تكتم شوقها وتداري 
خوفها من أن يكون فؤاد غير قادر على أن يكون لها في الشام، كما كان في 

  .تمني نفسها بالعتاب والصبر، وتدير أسطوانة ما لرينا كيتيبيروت، و
بعيد افتتاح المسرح انتقلت إلى البيت الذي دبر لها شراءه سري 

وبينما أخذت أخبارها . أفندي في العفيف، غير بعيد عن بيت عمر التكلي
وصورها تمأل الجرائد، كان سري أفندي يتجرأ أكثر على أن يتبسط معها، 

دالّته عليها، وهي تصد بطرف، وتجدد له العرفان بطرف، وكان ويرخي ب
إصراره على بيع المدبغة اآللية وتحميله لعبد الودود نصيبه من الخسارة، 

  .قد فك صحبتهما
ربما كانت ترياق هي التي دفعت سري، من حيث ال يدري، إلى أن يبيع 

 خلّفتْ حسن في أعماقه ومن قبل، ربما كان ما. المدبغة ويدير ظهره لعبد الودود
كان يغص في عزلته قبل أن يجمعه الباشا بها، ينكر . هو الذي دفعه إلى ترياق

ينكر على نفسه جبنها أمام عمر أو سجيع أو . على حسن أن ترفض يده الممدودة
  :حامدة أو امرأته، حتى أشرقت ترياق، وخاطبته وعبد الودود

وأنت يا . د عليك يا سري أفندي قلبي يحدثني أنني أستطيع االعتما-
الشام جديدة علي، والباشا ال يقدر أن يعطيني من . أنا غريبة هنا. عبد الودود

  .وقته الكثير، وهذا المسرح يحتاج إلى تعب كبير
ترك عبد الودود لشهامته، وأسرع باالنصراف وحسن . لم يرد سري

صارها، مباهياً عمر تحاصره، لكنه قبل أن يصل إلى البيت كان قد فر من ح
كان طوال الطريق . ومسلّم وسجيع وحامدة بهذه الراقصة التي ستفتن الشام

وقد جاء الباشا . يعير حسن بمن هي أوفر شباباً وجماالً، وأكبر ثراء وجرأة
شكيم نفسه يتوسط لديه من أجلها، وأوتيل أمية كله يهب لخدمتها، ولسانها 
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وكانت ضحكته تعرض . ها صاحبة جريدةيزلق كأنها في البرلمان أو كأن
كلما اقترب من البيت، وعلى الرغم أنه اصطنع العبوس وهو يدخل، إال أن 

  :امرأته اعترضته هازئة
  ! خير إن شاء اهللا؟-

في المساء عاد إلى األوتيل، وقال، وهو يرشف القهوة التي أمرت 
  :ترياق بها
ور، مع أنه صاحبي، هو في النهاية مأم.  دعيك من كالم عبد الودود-
حتى الباشا شكيم دعيك . ال تهتمي بشيء. رح يروح، ارجع يرجع: أقول له

  .للمسرح ولغير المسرح. منه، ما تأمرين به أنا حاضر
وظلت ترياق من بعد تبتسم وتأمر، . تبسمت ترياق، وأمرت، فتبسم سري

 ظالً مالزماً، لكن عبد الودود بدا للمرة األولى. وسري يطأطئ سعيداً ويتبسم
ولم يلبث أن ضاق بالمدبغة، كما ضاق بالكثيرين الذين . فضاق سري أفندي به

وألنه . كانوا يزاحمونه على مساء األوتيل، على الرغم من إيثار ترياق له دوماً
: قد آلى أال يكون شانه مع ترياق، كما كان مع حسن، قال للمدبغة ولعبد الودود

  .ق بيتاً يخصها، حتى اشترتوداعاً، وظّل يزين لتريا
*     *     *  

أما عبد الودود الذي صار شريكاً في وكالة أمية للسيارات، أو أجيراً، كما 
يصر سري أفندي على القول، فقد زين لترياق أن تشتري سيارة، وأن يقودها لها 
بنفسه، وفوجئ سري أفندي به وبالسيارة، وبترياق فائقة البهجة بهما، قبيل عيد 

  .لمسيحيين، فلم يستطع أن يكتم غيظه، ولم يكن قادراً على أن يخيب ثانيةا
هكذا عادت صورة حسن تظهر في ليله، هازئة وشامتة، تعيره بجبنه 

وتفاقمت شكوكه في أن ترياق تغافله وتستغفله، ولعلها تُدخل . وبعد الودود
 استغلت لعله.  بيتها من هو أدنى من عبد الودود، فيما تصده وحدهعلى

طيبته، وجعلته حماراً لها، وهو يشد الطماشات حول عينيه كلما ارتختا، 
يداري امرأته ورواد المسرح ومسيو أصفر نفسه، ينصرف عن أشغاله من 
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ولما حزم أمره . أجلها، وال يحظى منها بغير كلمة حلوة أو نصف ابتسامة
دود في على أن يواجهها، كانت قد سافرت إلى بيروت، فالقى عبد الو

اللونابارك، وحياه للمرة األولى منذ بيعت المدبغة، على الرغم من أن 
  .المسرح واألوتيل قد جمعهما مراراً

كان عبد الودود قد حمل ما تبقى من ثمن المدبغة في جيبه إلى تيسير 
  :عبد البر الذي افتتح منذ شهور وكالة أمية للسيارات، وهتف صوتٌ ملتاع

اعطني به . احرقه. ال تضحك. ه من الدنياهذا ما طلعت ب.  خذ-
نحسي يخصني، . شاركني بالوكالة، بحجر منها، أنت حر. دوالب سيارة

  .ويجلب الخير لغيري، اسأل سري أفندي، وال تكن مثله
  :قال تيسير الذي كان بنطاله يكاد ينفلق في قمة كرشه

. لوكالة لو بقيت معي في الكراج كان صار لك وكالة اليوم مثل هذه ا-
أنت الوحيد الذي أرضى ويرضى بمشاركتي، ولو أن . هات. أنت ابن حالل
واألصغر خافوا أن . األكبر مني خفت أن يبلعوني مع الوكالة. المبلغ زهيد

تيسير بعد هذا . الوكالة بحاجة إلى من هو مثلك أيضاً. أبلعهم مع قروشهم
  .نفعون فيهالكرش ما عاد له صبر على العمل، وصبيان الكراج ال ي

وكانت ترياق الزبون األول الذي أتى به عبد الودود إلى الوكالة، فهلل 
تيسير، وكذّب نحس عبد الودود، ثم حسده على حظه، عندما صار يقود لها 

  .السيارة، دون أن يطيل غيباته عن الوكالة
فوجئ عبد الودود بتحية سري أفندي، وتلفت، وهو يرد التحية، ثم يقدم 

  :كن سري أفندي عاجله بمفاجأته الثانية، حين قال، وهو يجلسل. الكرسي
  رجعت تشتغل عند الناس؟.  تيتي تيتي مثل ما رحت مثل ما جيت-

ارتد عبد الودود، وهرعت عيناه إلى سيارة ترياق، ثم عادتا إلى سري 
  :أفندي، وهو يقهقه، ويسأل

  ؟ما عدت تفرق.  وهذه سيارة أم عربة يا سري أفندي؟ انظر-
  .ما تمنيتها لك. اخس.  ما الفرق؟ المهم أنت-
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  .ال تتمنّاها لي.  صدقت-
  . وأنصحك بتركها-
   تنصحني أم تأمرني؟-
   أأمرك؟ لماذا؟-
  . حتى ال تطير منك ترياق-

  :انتفض سري أفندي واقفاً وخبطت الطاولة صيحته
  .بكلمة مني ترميك على األرض.  ال تغلط-
تعرف . ال تحب البزاق. أخت رجالترياق .  استح يا سري أفندي-

  .السبب؟ ألنه رخو
قذف لسان سري أفندي شتيمة، وحذاؤه يمعس البزاق، فانهالت عليه 
لكمات عبد الودود، حتى فصلتهما أذرع وأصوات الزبن، وخرج سري مصماً 

ولعله لم يغف تلك الليلة، حتى إذا نهضت . عن دعوات طاوالت عديدة
 ثيابه وإفطاره والمسرح، شاتماً المسيحيين وأعيادهم امرأته، لحق بها يتعجل

وتوجه إلى المسرح، ثم إلى اللونابارك، ولم يصدق ما رمى به . وبيروت
أظن أنها . عادت الفنانة ترياق من بيروت: أحدهم من الطاولة المقابلة
  ما قولك؟. أحضرت لنا فرقة ساحرة

*     *     *  
 وأشاح عن سيارة عمر التكلي، انطلق سري من المقهى إلى العفيف،
خبط الباب بقوة حتى فتحت . فإذا بسيارة ترياق، وعبد الودود يبتسم

كرر النداء في الممر المعتم، والخادمة . نادى ترياق ودفع الخادمة. الخادمة
أطرق . خرجت ترياق تلملم أطراف ثوبها، وتصيح به وبالخادمة. تنهره

ثارت ترياق وأمرته .  عبد الودودخجالً وتلعثم باعتذاره، وأومأ إلى
تضرع إليها شاكياً . ذكّرته بحرمة بيته، وبعقله الذي أضاع. بالخروج

أمرت الخادمة بإخراجه، فسألها عما إذا . الضرب، محذراً من الفضيحة
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كانت قد فضلت عليه سائس الخيل وسائق العربات، وصد الخادمة بعنف، 
  :وصوته يلعلع

  .نا والمسرح، وإما هوإما أ:  اختاري اآلن-
  :تقدمت منه تزأر

  .وإياك أن تذكر المسرح ثانية على لسانك.  اذهب أنت وهو إلى جهنم-
  . المسرح مسرحي-
أجرتني نفسك معه؟ غداً تبيعه لي بهذه الشحاطة، .  مسرح أمك-

وبالسعر الذي أريد، مع من تظن أنك علقت؟ أنا ترياق الصوان يا سري أبو 
  .ست شحاطتي اآلن، قل ألوالدك كان عندي مسرحوإذا ما ب. الخير

  :وقالت وهي تعود إلى غرفتها، وتأمر الخادمة
رقمه تحت .  اتصلي بالمسيو فرنان حتى يربي هذا األزعر الشايب-
  .الهاتف

حرن صوته في الحلق، وهو يبحلق في الخادمة الواقفة وباب الغرفة 
ثره وتضحك، وعبد الودود المفتوح، ثم استدار مسرعاً، والخادمة تجري في إ

وربما كان هو أيضاً يضحك في سره من سذاجته، أو . يضحك خلف المقود
يعزي نفسه بالمسيو فرنان والباشا شكيم ومن ال يدري سواهما، ممن تتلطى 
ترياق وراءهم، أو يتلطون وراءها، فيما يتمسح بأعتابها سري أبو الخير أو 

ر بيت عمر التكلي وسيارته، تساءل عن ولما ظه. عبد الودود السعد أو سواهما
يها بيع المسرح وشراءه وصاحبه، ودعا اهللا أن ينس. موقعه هو اآلخر من ترياق

وكان . ن يذهب بالمسيو فرنان إلى األرض السابعة، كيال تنفذ ترياق وعيدهاوأ
زعيق حاد قد انطلق أمامه، بعد النهر، أو على الجسر، فتوقف متطلعاً، لكن 

ثرت، وضاعت مالمحها، وما عاد يتبين منها غير ألسن شامتة، الوجوه تكا
  .فنكّس خوف أن يكون بينها لسان حسن نيلة

*     *     *  
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وحدت اهللا وأكبت على . أفاقت حسن على صوت سجيع يؤذن للفجر

ضمت . أضاء وجهه عينيها، وخيل إليها أن البيت يسطع بشمس الصباح. ابنها
رأت هولو . نأت قليالً، وتأملت الوجه المدور. أنفاس هولوالطفل، فلفحتها 

ألول مرة بال لحية، ذقنه ناعمة وموردة، يفيض عافية، وعلى شفتيه ظالل 
داعبت سبابتها الشفتين الرقيقتين، حكّت حاجبها األيمن، وتعوذت من . ضاحكة

طيمشة : ضمت أصابع الطفل وتمتمت مناجية. شر ينبئ الحك بقدومه
ة، بعتتني ستي عيشة، ألشتري بصل، وقع الكوز وانكسر، حلفت ونيمش

معلمتي، لتعلّقني بالشجر، والشجر نكوس نكوس، خبي إيدك يا مليحة، يا 
حسن ويا عروس، يا أم الحلق والدبوس، وغرغرت بضحكتها الخافتة، ثم 
استلقت تتعجل النهار وابنها، تستعيد صوتها أمس في معمل الدخان وهي تلعن 

رنسيين والخائنين والمعاهدة، ثم يضيع صوتها منها، يندغم في إيقاع وحشي الف
صدحت به حناجر الرجال، واندفعت خلف من سبقنها خارج المعمل، يرسلن 
إيقاعاً مؤنساً وحاراً، مثل وجنتي ابنها حين تنتهي من غسله، بينما تكون 

  .حامدة تصلي على النبي، وتنهاها عن دعك الطفل
قد روعت كسواها بالجنود الذين انتشروا في الصباح على كانت حسن 

تأخرت كسواها عن الوصول، . المفارق، من الشيخ حسن حتى معمل الدخان
كان المعمل يردد أصداء المدينة، يهتاج مثل أي شارع أو . لكن أحداً لم يلمها

ولئن لم يجرؤ صوت على أن يشتم الوزراء والنواب، كرمى . مدرسة
إال أن حسن عازمة اليوم على أن تشتم، غير آبهة بسليم أفندي للمعمل، 

ولئن كان المعمل لم يندفع باألمس حتى . البسمة، أو عارف بك القدحة
ولئن كانت حسن باألمس تنقع غلّتها مما . الظهر، فهو سيندفع اليوم عما قليل

 أودى بهولو، فهي تتلمس في حناياها هذا الفجر صبوة عارمة وغامضة،
فيها من العتاب لسليم أفندي . فيها الثأر من االنتخابات، واللطمة لعمر التكلي

الذي رضي أن يكون وزيراً، والنكاية بحامدة التي ثارت عليها، وعيرتها 
  .بشغل الرجال

 ٢٢ م–التيجان 
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أغمضت حسن عينيها، وأصاخت إلى صوتها يرد على حامدة، كأنما 
  :هو صوت امرأة أخرى

ال تهتفي . اخرجي من الحارة وتفرجي. ة اخرجي من البيت يا حامد-
مثلك ومثلي، أصغر مني ومنك، . تفرجي واسمعي. وال تمشي في مظاهرة

محجبات وسافرات، فيهن القاعدة في البيت مثلك، ومن تلهث وراء رزقها 
هذا شغلنا كلنا، . فيهن ست البيت وبنت األكابر، الشريفة وقليلة الشرف. مثلي

كان األمر . يمكن لو كان هولو بيننا. ألي سجيعاس. ال شغل الرجال وحدهم
ادعي لي أن يعاوني اهللا حتى آخذ مطرح . أنا اآلن مطرحه. أهون علي

واهللا : حبيبي، في الشغل وفي المظاهرة وفي تربية محمد، وال تقولي لي
  !!واسترجلت يا حسن نيلة

. هولوتناءى الجفنان، ينكران عليها، مثل حامدة، كل ما أتته منذ مات 
فاض صدرها بالرثاء لنفسها ولزمن مضى، ربما قبل . غالبت الصبوة الجفنين
عانقت حسن التي نهضت من رملتها، وتلمست منها . أن يموت هولو بكثير

مسحت على شعرها، ومددت تحت اللحاف ساقيها، ثم . العنق والوجنتين
محمد رفس همت أن تباهي حامدة بأنوثتها لكنها استحيت، كما أن . ضمتهما

  .اللحاف، والشمس كانت قد اقتحمت النافذة
أسرعت إلى حامدة بالطفل، ثم أسرعت إلى الطرف الشمالي للمقبرة، 

واندفعن يتسابقن إلى . تالقي نجاة وأم زاهد رفيقتيها في المعمل والرملة
  :الترامواي، وأم زاهد تقلد سؤال الكوميساري كما في كل صباح

   لوين يا خانم؟-
عهن الدبابات التي سبقت إلى الساحات، وال الوالويل التي تجتاح ولم ترو

بدت الترامواي كأنها لن تصل أبداً، . وبدا المعمل بعيداً. كثيراً من الشرفات
فنزلن في المرجة، ولبثن قبالة السراي، والرجال يحتشدون، والعساكر 

 وظلت. يحتشدون، وبعد قليل حط سرب أسود إلى اليمين، فأسرعن صوبه
اقشعرت حسن، وتماوجت . النساء يحتشدن، حتى صاحت بهن أصوات الرجال

متلذذة وخائفة، كأنما لم يناد الرجال إال باسمها، وال يعرفون من النساء سواها، 
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ضاعت . أو كأنما لم يناد باسمها رجل من قبل، وال وقعت عيناها على رجل
ب من األوريان منها حسن الجسورة، كما ضاعت زميالتها، وكانت تقتر

نادت أم زاهد لتعير . صاحت بالنواب الذين أطلوا من الشرفات يتثاءبون. باالس
وراحت تتقدم كوكبة من النساء من نحو أوتيل . هؤالء بشغل النساء والمعاهدة

فكتوريا، ومن فكتوريا إلى أمية، تستحلف من تصادف من النواب في 
 كان الرجل خادماً في األوتيل، أو ربما. األوتيالت جميعاً أن يرفض المعاهدة

. ربما بحلق الرجل فيها. زائراً، وليس نائباً قادماً من حمص أو حلب أو سواهما
ربما أمر بالتأدب والحشمة، أو فضحت عيناه فجوره، فأنشبت حسن مخالبها في 
صدره، ولم تنزعها حتى يقسم اهللا وبشرفه وعرضه على أالّ يوافق على 

النهار يمضي بال حساب، بال طعام وال كلل، والبرلمان يقترب، وكان . المعاهدة
وحسن ترابط مع الكثيرات، تهتف وتشتم وتولول أيضاً، تعترض رئيس 
الجمهورية نفسه وهو يمشي وئيداً من السيارة إلى بوابة البرلمان، تتقاذفها أيدي 

رات الرجال، وطربوش الرئيس يتمايل، تملص من األيدي، وتقتحم مع الكثي
البوابة، تحتمي بالقبة المرصعة، تؤخذ بالطرابيش والكوفيات والرؤوس 
الملمعة، وال تفيق إالّ على أيدي الجنود تجرها كما تجر األخريات، فتنتفض، 
وتنجو خطوات، وتهوي عليها أكف وأخمص بندقية فتتمايل مغشية، وال تصحو 

  .حولهاإال في القلعة، تلفها العتمة ونحيب نساء مجهوالت 
*     *     *  

  :في العاشرة صباحاً ناداها الحارس
  .تعالي معي. قومي يا قحبة:  حسن نيلة-

  :تحاملت على أوجاعها وبصقت في وجهه قائلة
أمك وأختك وامرأتك . ال أقول ابن قحبة، وال زوج قحبة.  أنت قحب-

  .إذا كان لك امرأة، أشرف منك
راخ السجينات ينجدها كانت تصرخ، وصفعات الحارس تنهال، وص

وأدركت قبل أن يكلمها أي من الرجال الثالثة . ويحدو لها حتى غرفة المدير
. الذين توزعوا صدر الغرفة أنهم يريدون أن ينتهوا من أمرها سريعاً
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تضاعفت جرأتها، وهددت بفضحهم في فرنسا نفسها، عندما تخرج ولو بعد 
صغرهم، فدنا منه أقربهم إلى نهرها أ. عشرين سنة، إذا لم يعاقبوا الحارس

  :يساره ووشوشه، ثم رطن بالفرنسية، قبل أن يلتفت إليها مالظفاً
من حرضك : قولي لي. عندنا ال يضيع حق.  اهدأي يا بنتي واطمأنّي-

  على ما فعلت؟
  :قال الرجل. كشّرت مستخفة، وطلبت كأس ماء

  نك؟ما اشتقت إلى اب.  بعد قليل تشربين في بيتك إذا جاوبتني-
  :سألت بحذر

   شو عرفك يا بني؟-
  : قال الرجل متودداً

 نحن نعرف كل شيء يا بنتي، ولكن أريد أن أسمع منك، وأسجل -
المرحوم زوجك زارنا قبلك، نسيت؟ من زارك في األيام الماضية؟ . كالمك

  .ال تكوني عنيدة مثل المرحوم. ماذا قالوا لك؟ احكي لي كل شيء
م حيلته ورقته، ثم غلظته وهو يأمر بإعادتها أدهشتها أسئلة الرجل، ث
وفي المساء أدهشها أن يثني الحارس الجديد . إلى السجن وإحضار سواها

 عليها وعلى األخريات، وأن البرلمان قد رفض المعاهدة كما يقول، فضج
السجن بزغاريدهن، وغادرها القلق على محمد، واألسى للسجينة التي تنزف 

  .على حملها األولمنذ العصر، وتتفجع 
*     *     *  

مأل الدمع عيني . ظهيرة اليوم التالي سبقت حامدة وسجيع نداء المحقق
لكن حامدة خاطبتها . حسن خلف الشبك، ولم تجرؤ على أن تسأل عن محمد

  :ضاحكة
  . محمد حملني لك بوسة-

  :حشرجت حسن
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   ما بكى في الليل؟-
  . على غيابكمتعود.  ال في الليل وال في النهار-

  :قال سجيع. قالت حامدة، فلكزها سجيع، وعضت شفتها، وحسن تطرق
صحيح هو ما . سليم أفندي وراءهم حتى يتركوك.  اطمأني يا حسن-

  .نوهائطم: هو دبر لنا الزيارة، وقال. عاد وزيراً، ولكن كلمته ال ترد
  . وعقّلوها-

  :قالت حامدة، فتبسمت حسن
قل . حسن مجنونة يا ظالمة؟ قل لها يا سجيع. مدة آه من لسانك يا حا-

  .لسليم أفندي
تبدلت عليها الوجوه . من الزيارة اقتادها الحارس إلى غرفة المدير

عال . ضحك الرجال وتوشوشوا. سألت عما حل بالحارس القحب. جميعاً
  :قال الذي يتوسطهم في صدر الغرفة. صوت أكبرهم بالفرنسية، وضحكوا

ماذا قال لك . ا حسن نيلة، ونقول لك مع السالمة سين وجيم ي-
  الشيوعيون قبل المظاهرات؟

  :سألت ببله
   من هم الشيوعيون يا أستاذ؟-
  هل هو من كان يزور زوجك؟.  اذكري فقط اسم من زارك منهم-

  :سأل الرجل وهو يغمز، فصاحت به حسن
-ى؟ ولماذا تالعب حاجبك؟ خلقة اهللا أم الحارس القحب ما ترب  

  :قذفت يد الرجل علبة السجائر، فأخطأتها، وتناثر لعابه وهو يزعق
سليم أفندي والباشا شكيم .  ال تغتري بمن يتوسط لك وتفلتي لسانك علينا-

  !العجيب كيف يتوسطون لواحدة مثلك. وابن حميك ال يحمونك طوال العمر
حة رح قل لهم حسن نيلة مرتا.  أنا ما طلبت من أحد أن يتوسط لي-

  .في الحبس ويدك ما تطول
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قالت بهدوء وقوامها يتصلب، ووقف رجٌل وراء نظارتين داكنتين، 
  :وخاطبها، وهو يربت على كتف زميله

ولوال الذين . األستاذ ما غلط معك بحرف.  الزمي حدودك يا حسن-
فكري بابنك، إذا كنت . توسطوا لك، كان كالمك اآلن وحده يقبرك في القلعة

إذا كان ما زارك . كلمتين، ومع السالمة: قال لك األستاذ. بنفسكال تفكرين 
أحد من الشيوعيين بعد موت زوجك، ونحن نعرف ذلك ونصدقك، فمن زارك 
من غيرهم؟ من الجرابيع القوميين من حرضك؟ من الشياطين؟ في البيت، في 

  .وراءنا غيرك. احكي كلميتن معقولتين وال تعطلينا. المعمل
وما سمعت بالقوميين . ورني جرابيع وال شياطين أنا ال يز-

أنا حرضت نفسي، فرنسا حرضتني، اسمع، ما . والشيوعيين إال منك ومنه
  .سوريا حرضتني، صدقت، ما صدقت، أنت حر. هي فرنسا

تداول الرجال قليالً، ثم نادى أحدهم على الحارس، وأعيدت إلى 
 عصراً سوى أربع توسطنها، السجن، فراعها أنه أخذ يخلو، حتى لم يعد فيه

وأقبلن، كل بدورها، تسترجع ما القت مع المحققين اليوم، وأمس، ثم اختلطت 
األدوار، وراحت كل تسترجع ما فعلت في المظاهرة، وتحركت رغبة حسن 
في أن تسترجع مثلهن، لكنها كانت كلما انتزعت لها دوراً، قدمته لواحدة، 

ل بوحشته، وتكورت األخريات يسترجعن ليالي حتى انقضى النهار، وغلّها اللي
واحدة تنهنه، وأخرى تشخر، والثالثة تعلقت : بيوتهن، فالنهارات، ثم توزعن

  .عيناها بالباب، والرابعة أدارت ظهرها، ولم تستطع حسن أن تخمن ما تفعل
ورويداً أخذت أنفاسهن تمأل البرش، فسكنت حسن خائفة، ولعلها لم تنم، بل 

. لك حتى ناداها الحارس في الصباح الباكر، ثم ساقها سواه إلى المحكمةظلت كذ
ترجو اهللا أن يلهمها . إذ ذاك بدت تائهة، تناشد محمد وهولو أن يغفرا لها

تخشى أن تكون قد أخطأت في كل ما قامت به بعد موت . الصواب والصبر
ين وقفت في وح. تناشد سليم أفندي والباشا شكيم، وعمراً نفسه، العون. هولو

القفص تنتظر دورها، توجست شراً، على الرغم من أنها لم تكن تعلم أن 
المحققين قد أحكموا حولها الخناق، فأرضوا من توسط لها، وهونوا من شأنها في 

  .المظاهرات، لكنهم طالبوا بتأديبها، ما دامت قد تطاولت على القانون ورجاله
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ولم تنكر ما خاطبت به . سلم تنكر أمام المحكمة أنها شتمت الحار
وألن . وألن القاضي اكتفى بسؤالها عن ذلك، لم تضف كلمة. المحققين

القاضي لم يفسح للمحامي الذي كلفه سليم أفندي بالدفاع عنها هذا الصباح، فقد 
صمت مكرهاً، ولعله كان ينتظر مثلها أن يتابع القاضي الكالم، أو أن يؤجل 

 المتهمة دقيقتين، لكن القاضي خبط المطرقة الجلسة على األقل، كي يجلس مع
وربما طالب بكفالة أو غرامة، إذْ لم . وحكم بالسجن شهراً مع وقف التنفيذ
  :يتبين أحد صوته بعد ما صاحت حسن

  .فرنسا نفسها قحبة. كلكم قحاب.  وأنت قحب مثلهم-
فوقف المحامي مشدوهاً، ومأل الزبد شفتي القاضي، وهو يأمر بحبسها 

وكانت أصابعها ترتجف، ووجهها يتقلص، . ، ألنها أهانت المحكمةسنة
  .وبصاقها على القاضي يسبق نشيجها وسقوطها على األرض الباردة

*     *     *  
ولم يذكر أحد . تبادلت الصحف رسماً تخطيطياً لحسن نيلة خلف القضبان
  .و الرسامأن عدي ابن سليم أفندي البسمة الذي حاز البروفيه هذا الصيف، ه

غير أن سليم أفندي كان قد رأى الرسم في دفتر لعدي ملقى فوق 
صفحة متقطعة من إحدى جرائد األسبوع الماضي التي أسهبت في وصف 

وأدهش سليم أفندي أن الرسم يشبه حسن، على الرغم من أن ابنه . المحاكمة
  :فنادى خديجة، ودفع إليها بالدفتر، فشهقت. لم يرها
  !هذه هي!  سبحان اهللا-

  :ثم رمت الدفتر حانقة، وقالت وهي تعود إلى غرفتها
ليل نهار من يوم حبسوها ما لنا حديث . أنت السبب.  كله منك-
اتركها تموت . وهذا شرها ما وفّر حتى الولد. ما عاد لك شغل غيرها. غيرها

الحمد هللا أن أخي مات . لستَ أحن عليها مني ومن عمر. في الحبس كرمى هللا
  .ا شافها على حقيقتهاوم

  :انتزع سليم أفندي الورقة من الدفتر ولحق بخديجة آمراً
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  . أمامهي الورقةحتى عدي، إياك أن تذكر.  إياك أن يسمع أحد بها-
  .وأرسل الرسم بالبريد إلى جريدة األيام

حاول عدي أن يعيد الرسم طوال خمسة أيام، فعجز، وتضاعف قلقه من 
 األيام، ومنها تناقلته الصحف التي تراكمت على فقدان الرسم، حتى نشرته

  .طاولته، وخديجة تزداد ضيقاً، وإن كانت العدوى بفرحة رجلي البيت قد أصابتها
كانت حسن قد صارت قضية سليم أفندي، ليس فقط ألنها قريبته، أو 
عاملة عنده، وال إكراماً للمرحوم هولو التكلي، أو ألنه توسط من أجل أن 

ربما تعلل بذلك جزافاً أمام خديجة وعمر أو . ا منذ اليوم األوليفرج عنه
لكنه فكر أيضاً، وطويالً، في أن تلك المرأة التي لم تكن . الباشا شكيم

وقد تكون تنطوي على . لتستوقف النظر يوماً، ليست كسواها من النساء
وعلى نحو ما . أسرار أكبر مما تكشّف له ولسواه منها، بعد موت زوجها

لعلها . نت مفاجأته الكبرى، بل الوحيدة، منذ خلت حياته من المفاجآتكا
ذكرته بالدهشة التي نسي، بالغيظ واإلعجاب اللذين لم يتوحدا في نفسه، منذ 

  .استكانت ألسرتيه ومشاريعه أو للزعامة والنيابة والوزارة
قد تكون حسن تسببت له باإلحراج عندما شتمت المحققين والمحكمة، 

ولوالها ما تفجرت سريعاً معركته مع الشيخ زين . ت وساطته األولىوأفشل
لوال حسن نيلة ما كان سليم . وحكومته الجديدة التي قاطعها، كما قررت الكتلة

أفندي خاصم عمر، وال كان قضى أسبوعاً في معمل الدخان، ال يكاد يغادره، 
فيعجزه شبه وهو يتقرى بصمة لها هنا وبصمة هناك، يدقق في العامالت، 

كانت تتفرد ليلة إثر ليلة بين من عرف من النساء، وهو يسلّم ويعاند، . لها
يحنو، فيزور السجن، ويحمل إليها رسم عدي، ثم يزهد، فينقطع، ويتلصص 

لكنه ظل يسعى حتى خفّف الحكم عليها من سنة إلى شهر، . على دفتر ابنه
الغرامة، ويقّل بسيارته وكان الشهر قد انقضى منذ أربعة أيام، فهرع يسدد 

دة، الحسناء المشاكسة، األم العاملة، أرملة هإلى الشيخ حسن األخت المجا
الشهيد، فتيل الفتنة، الجاهلة المغرورة، الشيطان البريء، وقدوة النساء، كما 

  .كان اسم حسن نيلة قد صار بين جريدة وأخرى، وعلى لسان أو آخر
*     *     *  
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 الكالم وااللتفات إليها حتى أطلت الحارة، فيما كانت تهيب سليم أفندي
عيناها تصافحان العمارات والناس واألشجار والترامواي، وهي تغرز 

  .أصابعها في الصرة التي تحتضن، كأنها لم تر الشام من قبل
  :سأل وهو يبطئ السيارة بمحاذاة المقبرة

   راجعة للمعمل؟-
  . إال إذا كان المعمل ال يريدني-
  .الت وهي تكب بصدرها وتتشوق للبيتق
اشبعي من ابنك على مهلك، .  لو فكرت أن ترتاحي، ال تحملي هماً-

  ...وأجرتك كما قلت لك
. وقفتك معي ال أنساها حتى أموت.  كثر اهللا خيرك يا سليم أفندي-

كل . األجرة ال أستحقها وأنا قاعدة، ال في السجن وال في غيره: وكما قلت لك
ما هكذا اتفقنا؟ السبت إن شاء اهللا .  منك دين، تخصمه من أجرتيقرش أخذته

  .أرجع للمعمل، وأكون ارتحت يومين
  .قالت مقاطعة وقد الح الجامع وبيت سجيع

عدي يتلهف ليراك، حتى يرسمك بال .  اتركينا من هذا اآلن- 
غداً . أعرف أنك ال ترغبين بزيارة بيتنا، وال حتى خديجة ترغب. قضبان

  .لك معيأحضره 
قال مستسلماً، وكانت السيارة قد توقفت، فاندفعت تعالج الباب، ثم 
تفلح في فتحه وهي ترحب بعدي وتتعثر في النزول، فيرخي المقود، ويمد 
إليها جذعه، فال يعينها كفاه في النهوض، بل يفران منه، كأنهما قد التحما 

إلى بيت سجيع بإبطيها، أو كأنها تنقذف منهما وترمي بالصرة، ثم تعدو 
  .نظام الدين

*     *     *  
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انطوت حسن على محمد كأنها تعيده إلى أحشائها، وضمتهما حامدة، 
  :وهي تقول

  !رجعت بنت ستة عشر.  واهللا العظيم صرت أحلى يا حسن-
تأملت حامدة وأوالدها . وتأملت هي محمد كأنها لم تره من قبل

تأملت الجامع والمقبرة . مام البابدارت فيه، ثم توقفت أ. وركضت إلى بيتها
وحبال الغسيل وقنديل الكهرباء، وحلفت لمحمد أنها دنيا جديدة، لم ترها من 

أسرعت إلى المرآة، وضحكت لحامدة، وحلفت لها أن هذه حسن جديدة، . قبل
ال جارتها الشقية، وال أم محمد، وال األرملة، وال بنت المريجانة أو بنت 

يلة أو بنت التكلي، وكان محمد يعبث في شعرها، فخاطبته الحرزة، ال بنت ن
  :أو خاطبت المرآة

يلعن أبو الحبوس وأبو . أكلني الدود يا نور عيني.  انتظر حتى أستحم-
  .أول من عمر فيها حجرة

لبث محمد يزقو حولها، وهي تتعرى، ثم ترجف من الماء الذي لم 
. ، وبدت كأنها في سباقتشممت رائحة الصابون. يسخن جيداً، كما تؤثره

مأل البيت . عبثت يدا محمد بالماء والصابون، فعرته، وغمرته ببقايا الماء
خربشت أظافره على صدرها وعنقها . ضحكهما، ورفعت محمد إلى صدرها
  :وثدييها، فرفعته فوق رأسها وهامسته

   ما كبرت حمامتك يا روحي؟-
اء، تمسد على أشيائها تمسح الم: وللمرة األولى دارت عارية في البيت

الصغيرة، تتلصص من النافذة، تضحك وتبحث عما تأكله، تؤكد لمحمد الذي 
يكرج خلفها عارياً أن الدنيا جميلة، لوال الحبوس وفرنسا وأوالد الحرام، 

  :وترى فجأة ازرقاق شفتيه، فتقفز إلى ثيابه مناجية
   بردت يا حبيبي؟-

هو يحمل .  ارتدائها لثيابهاوكأنما كان سجيع وحامدة على موعد مع
  :قطع العتبة تأمرجرة، وهي تحمل األرغفة، وقبل أن تالطن
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  . كلي وأنا أعد الشاي-
  :وبينما اندفعت حسن تلتهم التهاماً، قال سجيع

  .الحمد هللا ما احتجِت إليها.  لك معي أمانة يا أختي-
  :التفتت مشيرة إلى الطنجرة وحنكها المنفوخ، فضحك، وتابع

  .أمانة من سري أفندي، وأمانة من عمر -
. توقفت عن المضغ، وتطلعت في حامدة، بلعت لقمتها، وحمدت اهللا

  :وقال سجيع
ناولني خمسين ليرة، . بعد الحبس بيومين.  سري أفندي جاءني أوالً-
رجع بعد يومين، وأعطاني مئة . خذ يا سجيع. أنا ال أقدر أن أزورها: وقال

أنا ال أقدر أن أحكي مع أحد . دالً من المحامي أربعةوكّل لها ب: ليرة، وقال
  .من أجلها

ونظر إلى حامدة يستحثها على ملء الفناجين الفارغة، كأنما يتهرب من 
  .عيني حسن أو من لسانه

  :قالت حامدة
لماذا ال تقدر يا سري أفندي؟ ما : قل لها إنك سألته.  أكمل يا سجيع-
ال أخاف من بيتي وحده أو من : قال لكتنقصني فضيحة جديدة؟ ما : قال لك

لي غرض وراء : يعني كأنه يقول. أخاف من نفسي أكثر. الناس وحدهم
  .أنا هكذا فهمت. الخمسين ووراء الزيارة والمحامي

  :قال سجيع
بسبب لسان حامدة رحت إلى بيته، ناولته .  سري أفندي ابن حالل-
سليم أفندي يدبر : قال. ارتهاما قدرت على زي: ردتها حسن؟ قلت: قال. أمانته

. أخاف يا سجيع: قال. ما دامت هينة دبرها أنت: قلت له. الزيارة، هذه هينة
أعاد المبلغ وزاد فوقه خمساً وعشرين واستحلفني أن . حسن لن تقبل: قلت

  .أوصله لك بأية طريقة
  :قالت حسن
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ة، حتى لو كان له غرض يا حامد.  سري أفندي ابن حالل، لكنه نيئ-
  .رد له أمانته، وسلّم لي عليه. هو أصغر من غرضه، يخاف، كما قال بنفسه

   وإذا فكر بزيارتك حتى يهنئك بالسالمة؟-
وعمر .  تظنه يجرؤ يا أخي؟ حتى على زيارتك ال أظنه يجرؤ-

  التكلي، ما به؟
  . عمر جاء من مدة وناولني خمسين ليرة، وفلت لسانه منه كالعادة-

  :قالت حسن ساخرة
فضلك وفضل الكل على . ردها ألصحابها يا سجيع.  صار معي ثروة-
  .حتى من يساعدك في محنتك، يوجعك وهو يمد يده، وال يرحمك. رأسي

وتناولت الطفل الذي كان يتثاءب ويفرك جفنيه، وقبلته وهي تدعو له 
في سرها أالّ تدفعه الحاجة إلى أحد، وتوصيه أالّ ينشأ مثل عمه، وال مثل 

  .أفندي، بينما كانت حامدة وسجيع يتأهبان لالنصرافسري 
*     *     *  

دأب عدي على الحضور إلى بيت حسن ضحى كل جمعة، على الرغم 
أما أبوه الذي لم يرافقه إال أول مرة، فكان . من معارضة أمه وخاله عمر

وحين كانت أمه تشكو . يحمله لحسن السالم، ويوصيه أن يعود قبل الغداء
  :خره، كان سليم أفندي يصطنع الغضب، ويغلظ صوته آمراًتأ

 هات ألرى ما رسمت؟ في الجمعة القادمة أذهب معك حتى ال -
  .تتأخر

كما أن قلبه كان يجف خشية أن . لم يكن يفوت عدي غيظ أمه حينئٍذ
كان الوعيد يذكره بالزيارة األولى، يعود به طفالً، كما يصر . ينفذ أبوه وعيده

ولعله لذلك لم يستطع أن يرسمها في .  يجرؤ على أن يتملّى من حسنأبوه، فال
  :تلك الزيارة، ولما حاصرته سخرية أبيه، تطلع إليها مستنجداً، وانفجر

  . ال أقدر على الرسم إذا كان أحد فوق رأسي-
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عندئٍذ سوت أصابع حسن شعره الذي فلشته نافذة السيارة، وخاطبته 
  :بغنج

  .ة تعال وحدك، واترك سليم أفندي لراحته ولتعبه الجمعة القادم-
فتمنى أن تحضنه، كما فعلت حين دخل إلى البيت خائفاً، وأن تقبل 
رأسه، أو تمسح على الزغب تحت سالفيه، وتؤكد ألبيه، وهي تصلي على 

  .النبي، أنه صار شاباً، وأن أخته تعشقه
، كان وألن سليم أفندي حرص على أن يأخذ الرسم الجديد كل مرة

: عدي ينسى ما رسم، وال يلبث أن ينسى حسن، فتبدو له كل ليلة امرأة أخرى
يطول شعرها ويقصر، يدق خصرها أو يمتلئ، يكبر ثدياها ويصغران، يذهب 

وإذْ يتالمح له في وحدته أبوه، . قوامها عالياً أو يقصر، حتى يبذّها هو بطوله
 يحفظها في المكتب، كيال ويتلقف سليم أفندي الرشوة،. يرشوه برسم جديد

ويغتبط عدي، يشك في أن أباه يتأمل الرسم . تلهي ابنه عن دروسه، كما يقول
يفرح بظفره، ما دام وحده قد رأى حسناً هذه الجمعة، وسيراها . في المكتب

سيتجرأ على أن يطلب منها أن تقف أمام النافذة، أو أن ترمي . الجمعة القادمة
 يرى النساء يفعلن في المجالت أو في السينما، أو شعرها فوق صدرها، كما

كما قال له األستاذ مؤيد عبد البر، عندما أسر إليه أنه من رسم صورة حسن 
نيلة التي نشرتها الجرائد، وأنه عجز عن رسمها لما اصطحبه أبوه إليها، 

  .وكان عدي يتأهب للقائه المنفرد األول بها
لكنه كان أقرب . رسم، بل للتاريخلم يكن األستاذ مؤيد مدرساً لل

المدرسين إلى عدي البسمة، وبخاصة منذ أخذ يستحسن رسومه، ويحضه 
  .عليها، طوال سنة البروفيه التي خلت من دروس الرسم، ومدرس الرسم

أطل األستاذ مؤيد برأسه المدور في ليالي عدي، قبل اللقاء المنتظر، 
 يرسم؟ ينظر بزراية فيما يحفظ سليم يقرص أذنه، يسأله عما إذا كان يتلهى أم

هذه غواية تبكر على الصبيان، وتنشف : أفندي في مكتبه ويقول بغلظة
  :ولعل ذلك ما صار يلجم عيني عدي عن حسن، حتى قالت مقرعة. عودهم

   إذا كنت ترسمني دون أن تنظر إلي، لماذا تأتي؟-
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افية، في الجمعة األولى تأملت وجهها، وقد مألته خطوط عدي ع
ولما انصرف أسرعت إلى المرآة، وضحكت . وكتفيها، وقد بدوا مدورين

  .وهي تتفحص نتوء خديها، وتتلمس الكتفين الحادين
في الجمعة الثانية أغلقت خطوطه فتحة الفستان على عنقها بقسوة، فيما 

ولما انصرف عدي تلمست عنقها، وفتحت . تطايرت الذيول في الفضاء
 واشتهت األلوان - كما تعمدت أن تفعل حين عاد -هديها الفستان على منبت ن

التي عبقت بها ذيول الفستان، ثم قفزت إلى محمد بخفر، وقد ضبطت عيني 
سليم أفندي تتفحصان ما رسم ابنه، أمام خديجة، أو أمام سواها، كما أولت 

  .قول عدي
صارت رموش عدي وأصابعه ترتجف كلما باغته منبت النهدين 

لكن ضحكة حسن التي كانت تعرض كل جمعة، . ر الساطعةوصفحة الصد
أعادت إليه الطمأنينة، فتالعبت خطوطه وألوانه بشعرها وأذنيها، وزرعتها 
مرة فوق قاسيون، ومرة في الغوطة، وثالثة في بردى، ورابعة في البحر الذي 

ثم عاد إلى قضبان السجن، فصار . لم يره عدي سوى مرة واحدة في بيروت
ا أمام صدر حسن المندفع، وجعلها تدوس مرة على العلم الفرنسي، يلويه

وترخي شعرها مرة فوق البرلمان، وعندئٍذ سألته، وهي تكاد تلتصق به ألول 
  :مرة منذ قبلته، وسوت شعره المنفوش

  من اآلن تفكر في السياسة يا عدي؟ ما لنا ولها؟.  سليم أفندي خلّف-
ى شعره، فأمسكت أصابع حسن بها، ثم عندئٍذ امتدت أصابعه خلسة إل

  :أبعدتها مكررة وهي تنفش الشعر النظيف الناعم، ثم تسويه
  . هكذا أحلى-

ولعل أنفه قد ارتمى على صدرها، أو أن . كان رأسه قد أطرق مستسلماً
وظلت تلفحه بعدما . ولفحت أنفاسه العنق البض المتلع. جبينه المس ذقنها

سن، كأنما كانت تناجي نفسها، ولم يكن محمد انصرف، وقد خفت صوت ح
  .في البيت
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التفت قبل . ظلت عيناها تالحقانه وهو يبتعد. مشت مترددة إلى النافذة
هفت إليه، والقشعريرة تعروها، . أن يغيبه منعطف المقبرة، فالتحمت بالنافذة

  .ثم تراجعت منقبضة ونادمة
. عرت على مهلوفي العشية غسلت محمد، وانتظرته حتى أغفى، ثم ت

تبسمت، وهي تتذكر أنها قد اغتسلت . أغرقت جسدها بالماء الحار والرغوة
. مرتين خالل هذا األسبوع، وأنها شرعت تفعل ذلك منذ خرجت من السجن

بيد أن جسدها لم يعرف هذه القشعريرة كلما المسته الرغوة أو الماء أو 
ا في رسم عدي هذه تلونت مسامها بالحمرة التي تأجج بها خداه. أصابعها
. تفتحت المسام تتنشّق رائحة الغار التي يفوح بها الصابون. الظهيرة

. تجرأت على ساقيها وفخذيها وخصرها. تطاولت عيناها على ثدييها وإبطيها
تلوت، وكفّاها يغافالن ويمسدان، وجفناها يطبقان، والبيت يزداد دفئاً بأنفاس 

وعلى الرغم من . أو فتى مثل عديرجل ما، وربما بأنفاس طفل مثل محمد، 
أن الكفّين توقفا، والجسد قد أخذ يبرد، إال أنها ظلت مغمضة، كأنما تتفرج 
خلسة على عيون عديدة، تشبه عيني سليم أفندي أو سري أفندي أو سجيع 

كانت عيوناً يتدفق شبقها، تلف الجسد . نظام الدين، والعيون تتسع وتقترب
شها، تنزع بقسوة غاللة الخفر، تتمزق الغاللة البارد العاري، تجرحه برمو

أنت امرأة، يصرخ : بين حسن والعيون، تندفع العيون جائعة، تصرخ بها
... أريدك أختاً أو: أريدك زوجة ولكن، يصرخ سليم أفندي: سري أفندي

وأنت يا حبيبي؟ : ويبعد كفاها الرجلين برفق، يفسحان لعدي، وتناجيه تائقة
. أنت أنا:  عليه غاللة خفرها، تناجيها ألوانه وخطوطهيضمها عدي، فترخي

وأنا مثل ابنك محمد حين يكبر ويتحرق، ضميني يا أمي، . أنت كل شيء
تعروها . يندغم جسده بجسدها. فيلتف ذراعاها حوله. ضميني يا حبيبتي

القشعريرة، فتنتفض مستغفرة اهللا، وتفكر في أن تنهي هذا اللعب مع عدي، 
  .بها، وال للفراشوال تأنس لثيا

*     *     *  
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لم يعد ينسى كٌل اآلخر، . هكذا شرع األسبوع يطول عليهما ويثقل
فينصرف هو إلى دروسه، وهدأة وحدته وهناءة نومه، أو تنصرف هي إلى 

  .المعمل ومحمد ونقيق حامدة
. فجأة بدت له صباح امرأة، كأنه لم ينشأ في البيت، وهي تخدمه

أة مثل كل النساء، لها صدر عامر، وشعر مسرح، صارت خديجة أيضاً امر
صار يقلقه أن عينيه ال تستطيعان أن . ووركان يرتجان مثل وركي صباح

ولئن كانت . تتبينا أمه من صباح أو حسن، فيرخي لهما، ويحتال كيال تخطئا
خديجة لم تبال، فقد أدركت صباح أنه يتلصص عليها، وأنه يعلن لها بمعابثته 

حال لها أن تتواطأ مع عينيه، فتبتر ضحكتها أو نظرته، وتومئ إلى شبابه، و
تنسى عجيزتها وهي تتلوى . تبالغ في االنحناء، وهي تمسح األرض. الباب

  .تدعوه بجرأة أكبر كلما اقترب يوم الجمعة، وعضوه لم يعد ينام. تحت عينيه
ترامواي وفجأة بدا لحسن رجالً آخر، ال يشبه من تلتقي في المعمل أو ال

وعلى الرغم من . ربما بدا أشبه بهولو في فتوته، إالّ انه أقل جرأة. أو الحارة
أنها كانت تفسح له كلما اقترب يوم الجمعة، وفخذاها يتنافران ويتضامان، فقد 
ظلت تراه وهي غافية أو يقظى، يستلقي إلى يمينها، يتوسد ذراعها، كما 

  .يتوسد محمد الذراع األخرى، وال يحير
لذلك . لم يخف على كل منهما أن اآلخر يتبدل من الجمعة إلى الجمعة

  :لم تصد عينيه اللتين اندفعتا نحوها وهو يدخل أو يحيي على عجل، ويسأل
   كيف تريدين أن أرسمك اليوم؟-

صمتت حتى غادرتها الرجفة، وهي تطبق الباب خلفه، وتمتن لحامدة 
  :ستدير متحاشية عينيهوقالت وهي ت. التي أخذت الطفل منذ قليل

  . كما تريد أنت-
  .اليوم كما تريدين أنت.  ال-

  :تنسمت الشوق في صوته، فاحتدت، وقالت
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عمرك ما رسمت امرأة؟ أنت . تطلّع في.  أنا أريد أن ترسمني كما أنا-
  ال تراني حتى تتركني معلقة كل مرة بشكل؟

  :اقترب منها خائفاً وهمس
   أنت غاضبة مني؟-
  ما شبعت من هذا اللعب؟. أنا اليوم مخضوضة. ي ال يا عد-

وقال وهو . قالت وهي تزداد حيرة بين حنقها ولهفتها وخيبته وضعفه
  :يتراجع

 أنا ال ألعب يا حسن؟ اليوم كنت أريد أن أرسمك كما قلت، كأنك -
  .كنت في قلبي، وتعرفين نيتي

  :زحفت قدماها إليه، وداعبت أصابعها شعره، وصوتها يرق
  لت منّي؟ زع-

دنا رأسه، فراحت أصابعها تتغلغل في شعره، تشد وتقسو، وتضغط 
  :الرأس الدافئ على صدرها، أو تقذفه في فضاء البيت، قبل أن تبتعد ضاحكة

  أجلس على الكرسي كالعادة؟. عجل.  ابدأ اآلن-
اندفع إلى الكرتونة الملساء، ومسحها بكفه مراراً متلمساً استواءها فوق 

  : يتلعثمكتبه، وهو
اشعلي الوابور أو . قفي أو امشي على مهلك. قفي.  ال، ليس كالعادة-

  .إذا تعبت اجلسي كما يروق لك. امسكي لي الكرسي، حتى تظل الكرتونة ثابتة
كان قلمه قد أخذ يخطط لها أقواس الثديين والوركين، وهي تطّل جذلى، 

تكتم ضحكتها، . المكنسةتنحني ب. ثم تبتعد بسرعة، توارب النافذة، وتلتفت إليه
تتعرف على جسدها في عينيه النهمتين وخطوطه التي . ثم تهرع إلى ما رسم

تبتعد من جديد، تتحرك بأناة، تدير ظهرها وتتلفت، تسكب الماء في . تالحقها
  :اإلبريق وتهمس

  . اليوم لك كأس شاي من حسن ما ذقت مثله-
 ٢٣ م–التيجان 
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  . افعلي ما يروق لك-
كان . لم يكن صوت عدي الذي ألفت. بريقأفاض صوته الماء في اإل

وربما يتلمس . يقلّب جسد صباح بين البياض والسواد. صوت رجل غير مبال
كانت الخطوط . جسد أمه، كي تفوق خطوطه دقة الصورة في أية مجلة

وفي غفلة منه تعانق خطان منها إلى األسفل . تتقاطع حادة في ملتقى الفخذين
 ما رسم من بعد قليل، وفرت خجلى إلى الباب بقليل، فشهقت وهي تطّل على

  .المغلق، ولما أطلت من جديد كان يشرع في رسم آخر
. كانت صباح تتجسد مضطجعة، والخطوط تتعانق في ملتقى األليتين

كان ثديا خديجة يندلقان بال حلمتين، وأنفاسه تلهث، والقشعريرة قد عاودت 
بالفراش المطوي، وهي تجلس، انسحبت إلى الزاوية، وتعثّر ظهرها . حسن

وتجمع في حضنها كفيها المرتعشتين، وتنتظر دهراً قبل أن يسند أسفل الجدار 
رسومه الثالثة، ثم يقفز إلى جوارها، ويدير رأسها إلى الجدار، وصوته يفح:  

  . انظري-
تلفتت تبحث عن دثار يسترها على الرسوم، وأنفاسه تنفخ في شعرها 

اندغمت به، خوف .  فضيحة الجدار، فإذا به يدثرهالوت رأسها عن. محمومة
وللمرة األولى منذ زمن سحيق أحست أن . أن تتمزق غاللة الخفر فوقها

عضواً منتصباً يلكز خاصرتها، بينما كانت تصهر الجسد الغض، وعدي ال 
يسلس كما يشتهي، فتقفز جزعة، إلى الجدار، وتجمع الرسوم حانقة، وهي 

  :تخاطبه
  .إياك أن يراها أحد.  يراها أبوك إياك أن-

  :همس عدي وهو يحاول النهوض
  .كانت مريضة: وإذا سألني أبي عن اليوم أقول له.  هذه الرسوم لك-

ولما . وكان صوته ينضح بالوهن، وأوصالها ترتعش كأنها مريضة حقاً
  .انصرف، مدت الفراش واستلقت تئن

*     *     *  
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شهره الثالث طليقاً، اقتيد إلى سجن الرمل، قبل أن يكمل بديع الطارة 

فالمحكمة، فسجن طرابلس وقضى في حبسه الجديد ثمانية عشر شهراً، كانت 
أصعب عليه من سنوات الرقة ومن شهور بيت الدين، ليس ألنه يجهل سبباً 

 -  إال أن يكون أحد من أقرب الناس إليه قد وشى به -محدداً لحبسه الجديد 
يكد يفارقه، وألنه لم يستطع أن يتخذ له صديقاً في السجن بل ألن المرض لم 

  .هذه المرة
كان ال يكاد يقضي في أحد العنابر شهراً حتى يتعارك مع سجين أو 

كما أن . حارس، فيفرد في الزنزانة يوماً أو أسبوعاً، ثم ينقل إلى عنبر آخر
  .صفتأحداً لم يزره سوى أبو خضرة، لمرة واحدة، وكانت العقوبة قد انت

. أمام بوابة السجن، عندما أفرج عنه، كان أبو خضرة ينتظر وحيداً
اندفع بديع إلى حضنه، ولبث أبو خضرة يتأمل هذا الذي يبدو أنه ازداد طوالً 
في بنطاله القذر الفضفاض، وأضالع صدره تنبق من تحت القميص الرقيق، 

  :ثم شده من ذراعيه مردداً
صت على أن أكون أول من يالقيك كم حر.  الحمد هللا على سالمتك-

  .هذا الصباح
انقاد بديع مطرقاً، ثم رفع رأسه بحذر إلى الدكاكين والوجوه، ونظراته 

  :تفر إلى نهاية الشارع، ولسانه يقول
   رجع زعيمنا بالسالمة من موسكو؟-

  :قال أبو خضرة مقرعاً
 كم مرة قلت لك ما عندنا زعيم؟ هذا رفيق مثلي ومثلك، ال زعيم - 

  .ال زعامةو
تطاولت خطا بديع، واألصوات تختلط في سمعه، وأردف أبو خضرة 

  :بعد قليل مالطفاً
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واآلن .  الكتلة سمت لها زعيماً مدى الحياة، لكن الموت ما أفسح له-
  .ظهر حزب جديد، ورئيسه لقب نفسه بالزعيم

يا بالوحدة : كانا ينعطفان اآلن صوب البحر، وإذا بأصداء تقترب مرددة
  :توقف بديع وتمتم. بالدميا 

  ماذا يقولون؟.  مجانين-
  :ضحك أبو خضرة وقال

  . طرابلس الهبة من أسبوع، وليس فيها من ال يهتف للوحدة-
  :تابع بديع السير متسائالً

   ما هذا الحزب الجديد؟-
  :قال أبو خضرة قرفاً

ورئيسه كما سمعنا قرر .  الحزب السوري القومي االجتماعي-
  . مدى الحياةالزعامة لنفسه

  :سأل بديع ساخراً
   وإلى أين سافر هذا الزعيم حتى يدرس أو يعيش يومين على هواه؟-

  :قال أبو خضرة مغتاظاً
. أنت تعرف.  رفيقنا ما سافر ليعيش على هواه يومين أو سنتين-

  .لسانك ما قصر بعد
غيبته طالت؟ كفرت إذا :  ولماذا يقصر؟ كفرت إذا كنت قلت لكم-

ين عام يترك حزبه وراءه، ويذهب ليدرس؟ إذا كان بحاجة سألت عن أم
 اسم -للدروس فكيف رضي، أو كيف رضيتم أن يكون األمين العام؟ معه 

  . شهادة طويلة عريضة، والنضال كما كان يقول ال يجيء بالتلقين-الصليب 
ما نسينا أنك قلت كيف يصير . ما نسي أحد كلمة لك.  أحفظ الباقي-

لعام، وما مضى عليه في الحزب سنتان؟ ما نسينا أنك عيرت واحدنا األمين ا
  .ولوال الحرص عليك يا بديع كنا طردناك. الحزب بأمينه الكردي
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وقبل .  طوبتم الحزب حتى تطردوا الناس منه؟ أنا ما عيرت الحزب-
قبل ما أعرف . أن أكون فيه ما فرقت بين كردي وعربي ويهودي وأرمني

ولكن تعريب الحزب ليس معناه أن يذهب . ا فرقتاألممية والشيوعية، م
أراك تحمل علي أكثر من تلك . زعيم أرمني أو يهودي ويأتي زعيم كردي

. خوفي أن تصيب رفيقنا العدوى، ويعلن نفسه زعيماً مدى الحياة. األيام
  .ال: خوفي لو فعل، أن ال يقول واحد منكم
  :توقف أبو خضرة وهمس حانقاً

الخوف عليك ال علينا . ء بانتخاب ويروح بانتخاب األمين العام جا-
على كل حال أنا مكلف من قبل أن تدخل السجن بأن أبلغك . وال عليه
. الحزب عاقبك يا بديع، لكن السجن جعلني أشفق عليك، وال أبلغك. بالعقوبة

. ويوم زرتك هممت أن أبلغك، ثم أشفقت عليك. أنا ارتكبت مخالفة بسببك
يعني . واألمين العام أصر على أن تكون سنتين. ة لسنةعضويتك كانت مجمد

تزوج قبل . اذهب إلى زحلة، شف أهلك. ما زال أمامك وقت طويل للراحة
  !كأنك كبرت عشر سنين دفعة واحدة. انظر في المرآة يا أخي. أن تشيب

  :مشى بديع راغباً بالبكاء، وعال صوته
بة الفرنسيين عقوبة فوق عقو. بارك اهللا بالرفاق.  بارك اهللا بك-

الحزب؟ وفوق عقوبة الحزب عقوبة األمين العام؟ يعاقبني وهو في موسكو؟ 
وأنت ما عاقبوك ألنك كتمت عني البالغ؟ خوفي أن تكونوا من سلمني 

  .للتحري، ورماني في سجن طرابلس
.  وقعةلىال تترك لسانك يجرك من وقعة إ.  ال تغضب يا بديع-

حضرتك . إلى حلب وتنقل المناشير بنفسكحضرتك صممت على أن تذهب 
نسيت كيف كنت تتباهى بذلك؟ . صممت على أن توزعها في سينما رويال

ما قلت إنك حكيت له عن . تقديرنا الوحيد أن فخري  القجي هو من بلغ عنك
المناشير والسينما، وهو الذي تركنا من سنين، وعطّل شغلنا في حلب فترة؟ 

ما منا من ذاق . تعلّم يا بديع. ى وثقتك العمياء بالناسهذه نتيجة اندفاعك األعم
  .ما زلت كأنك شاب أهوج في محطة رياق أو في زحلة. المر مثلك
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وتقلّصت وجنتاه وشفتاه، . أحس بديع أن سمعه يضعف، ال نظره فحسب
  :فسكت أبو خضرة نادماً، ثم سعى إلى أن يخفف ما لعله أوجعه به، فقال

ما اكتفت . تك إلى المنفى ظهرت لها أخت فنانة بنت الصوان التي قاد-
قتل . وصاحبك هولو التكلي رحمه اهللا. من بيروت فنقلت هودجها إلى الشام

. أنت كنت تعده مثل واحد منا. أثناء االنتخابات كرمى لواحد من زعماء الكتلة
  .حرام عليك يا بديع أن تضيع نفسك هكذا

يقاد اآلن إلى سجن طرابلس، وحوله تفاقم القهر على صدر بديع كما لو أنه 
تبرق عيون هولو التكلي وعزيز اللباد وآخرين ممن عدهم، كما عدوا أنفسهم، 
. يوماً، شيوعيين، داخل الحزب أو خارجه، وقد بات اآلن أجهل بهم ممن كان

وفي صوت أبي خضرة تندغم أصوات . وراحت عينا فخري القجي تضحكان
ال يعرف، من زحلة إلى بيروت، ومن حيفا والشام الرفاق الذين يعرف والذين 

وبدت الشهور التي ال زال عليه أن يقضيها مفرداً، حتى تنتهي . وحلب وحمص
  :عقوبة الحزب، تسوطه منذ اآلن، فانتفض، وأبو خضرة يناوله كراساً ويخاطبه

هذا هو البيان الشيوعي الذي كتبه . ادرسه.  اقرأ هذا يا بديع جيداً-
ترك الحزب هنا، : األمين العام ترجمه لنا، حتى ال تقول. جلزماركس وان

  .في زحلة ترجع الكراس لي. وراح ينام في موسكو
لكن أصابع بديع عجزت عن أن تمتد إال إلى البحر، فيما أبو خضرة 

  .يدس الكراس في جيبه، ويحثه نحو الفوال
*     *     *  

حت القميص القذر غادر بديع إلى زحلة، والبيان يلتحم ببطنه، ت
إال أن القطار غافله ومضى به إلى حلب، ولم يكن في جيبه، بعد أن . الفضفاض

  .دفع أجرة القطار، سوى الليرات العشر التي ودعه بها أبو خضرة، وهو يقبله
أسرع من المحطة إلى مطعم . كانت حلب معتمة وفارغة حين نزل فيها

د إلى المحطة، خائفاً على ما في تمشى قليالً ثم عا. طبخ نفخ، فإذا به مغلق
قضى ليلته مضطجعاً تحت الدغلة المواجهة للبوابة . جيبه وتحت قميصه
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ولما نهض يتلمس خدر ذراعه . ولعله لم يغف حتى الفجر. الحجرية المهيبة
  .ووجع خاصرته، كانت ساعة المحطة قد تجاوزت الثانية عشرة

 عابئ بازورارها عنه تفحص الوجوه القليلة، غير. أسرع إلى المطعم
أرخى . سأل النادل الذي كان يراقبه مشفقاً، عن األستاذ فخري القجي. وقرفها منه

النادل شفتيه، وتركه يخرج خائباً، يدور حول المطعم، يتشهى، وال يجرؤ على 
 فهو لم يلتق به -يخشى أن يكون قد نسي وجه األستاذ . الدخول وال على االبتعاد

حتى عضه خواء بطنه، فاندفع إلى المطعم، يتفحص الوجوه  -غير مرة واحدة 
من جديد، ويجلس إلى الطاولة المواجهة للباب، وبعد قليل أمر النادل الذي كان 

  .يقترب أن يرشده إلى األستاذ فخري القجي حين يدخل، ثم طلب ما يؤكل
ولم يكد بديع يفرغ من صحنه األول . كان المطعم شبه خال قبيل الغروب

هب بديع منادياً، وربما أمر األستاذ بجفاء .  دخل األستاذ فخري وخلفه اثنانحتى
  :صاح النادل مستنكراً، واقترب األستاذ متعالياً قبل أن يهمس. أن يدنو منه

   بديع الطارة؟ ما ارتحنا منك؟-
  :جلس بديع وأمر األستاذ أن يجلس، ثم تابع بأناة

ِلم أذيتني يا . لى الموت ولن ترتاح مني حتى تموت، أو أسبقك إ-
أستاذ؟ هل آذيتك بشيء؟ انظر إلي؟ سنة ونصف؟ بيضت وجهك بطيزي؟ 

أنا بالذات، بالكاد تعرفني . خنت األمانة، فهمنا. تركت الحزب، هذا حقك
شبابي ضاع بين الرقة وبيت . أنا تعودت على السجن وعلى النفي. وأعرفك

: من بعد سجن، وجئت أقول لكالدين والرمل وطرابلس، من منفى إلى سجن 
حارتنا ضيقة يا . كفّ عن الناس كلهم، ال عن الشيوعيين وحدهم. كفّ عني

أستاذ فخري، وإذا سمعت أنك تعرضت إلنسان باألذى ولو بعد عشرين سنة، 
لو كنت رجالً ملء ثيابك، . ها أنا سهران الليلة مقابلك. فال تلم غير نفسك
قم اآلن، .  كان أوالدك متلهفين على اليتمرح خبرهم إذا. ابعث لي أسيادك

  .وابعث من يمسح نجاستك من على طاولتي
وأمر ببطحة عرق، . أحس بديع أنه يغتسل مما علق به خالل سنة ونصف

وهو يرى المطعم والفضاء وحياته تخلو من األستاذ فخري القجي، وأساريره 
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يه بعيداً تحت الطاولة، تنفرج، فيقبل على الكأس األول، يرشف متلذذاً، يرخي ساق
كأنما يغفو بين الرشفة والرشفة، حتى امتأل المطعم، وفرغت البطحة، فنهض 

  :متخايالً، وناول النادل قرشين إضافيين، وخاطب األستاذ فخري وهو يغادر
. وبين فترة وفترة أطمئن عليك.  أنا في المحطة، وبعدها في الشام- 
  .ال تقلقْ

*     *     *  
تمشّى من . ت الشام أيضاً معتمة وفارغة، حين نزل فيهابعد حلب، بد

هاهو بال شغل، كما كان حين عاد من . المحطة إلى المرجة منقبضاً وحائراً
بل إنه اآلن أسوأ حاالً، إذْ كان أمامه . الرقة، أو حين خرج من سجن بيت الدين
ء، وما اآلن ليس أمامه سوى الخوا. من قبل الحزب، يمأل وقته ومعدته وكيانه

لن يكون بوسعه أن يعود إلى عمله في المحطات أو . تبقى من الليرات العشر
لن يكون بوسعه أن يقيم في زحلة مع العجوزين اللذين يتأمالن . على القطارات

والشام خالية إال . أما بيروت فقد باعد الحزب بينه وبينها. القبر واألخوة المناكدين
م الصوان، والشحاذين والعتالين الذين من أرملة هولو التكلي، وأخت نجو

ك م يدعونه إلى أن يمر بجسده المنهيفترشون المحطة وأرصفة المرجة، كأنه
لكن قدميه ظلّتا تدوران حول النصب، وتقطعان الجسر، ورأسه يسعى إثر . بينهم

الكالب الشاردة بين كومات القمامة وعصي الزبالين، وصوت حسين فندي يتردد 
  : ضفة الفرات أو بردىمواسياً على

  نيال كلب السوق ما ألذ عيـشه     
  

  يأكل سحاحير الـضحى وينـام       
  نيال من له في بلـدنا خرابـة         

  
  يفرش علـى حيطانهـا وينـام       

نه غامر أخيراً، وخبط على باب أوتيل الصفا، وساوم العجوز الذي إال أ  
على إحدى فتح غاضباً، على ما تبقى من الليل، كما ساوم شريكه في الغرفة 

الوسادتين اللتين يستأثر بهما، ثم استلقى، يناشد المسيح أن يجعل غده أفضل 
  .من أمسه، وسرعان ما بدأ الشخير
*     *     *  
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  :أيقظه العجوز بعد الغداء متلمظاً، وخاطبه وهو يفرك إبهامه بسبابته
: تشاطرت وقلت ما بقي من الليل غير ساعتين.  هات حبيبي هات-

  . على أي زبون نصف نهارنمت زيادة
نهض نشيطاً، ودفع ضاحكاً، حتى سمح له العجوز بأن يمسح وجهه 

امتن لليرات أبي خضرة، ثم دلف من السنجقدار . بالماء، ويدخل إلى المرحاض
طلب المتبل، وهو يمأل صدره . إلى الحميدية، وفي كتفها دخل إلى المطعم

صلّح، : على أكثر الصحن، فنادىأتى بالرغيف الساخن األول . برائحة الشواء
عاد الصحن . أمرك بك: وناول الرغيف البارد الثاني للطفل الذي يناديه دوماً

تابع األكل بعجلة، شرب بعجلة، ودفع . ممتلئاً، يزينه البقدونس والرغيف الساخن
. بأناة، ثم ركب الترامواي إلى الميدان، ومشى حتى ظهر بيت هولو المغلق

ل البيت، وعاد إلى المرجة، ليواجه على خطوات من موقف توقف، ثم دار حو
أقسم أنها هي، قبل أن يتأمل صورة الراقصة . الترامواي مسرح ترياق الصوان

الفاتنة، فال يجد شبهاً لها بنجوم، وال بتلك الفتاة التي حاول سرقتها مع عزيز 
في مقهى ابتعد عن المسرح المغلق، دار حول النصب، ثم جلس . اللباد وأختها

طلب شاي بوسطة، وخاف من أن تكون ترياق . كلوب، مقابل الصورة المحتشمة
جرع ثالثة كؤوس، قبل أن تضاء واجهة المسرح . قد صارت مومساً بدفتر

شرب الكأس الرابع، ثم توجه إلى المسرح الذي أخذ الشبان يتكاثرون . المغلقة
، ثم اقترب، وظل يمشي على أغاظته بذاءاتهم على الصورة، فابتعد قليالً. أمامه

اندفع إلى النافذة الصغيرة التي . طول الرصيف حتى انفتحت أبواب الواجهة
امتدت . لم يسمع الرجل خلفها سؤاله عن ترياق الصوان. تزاحم الشبان أمامها

قال . يده ببدل الدخول بعد قليل، وقد ألصقه الزحام بشبك النافذة، وكرر السؤال
جاهد ليتملص من األيدي التي . هدى، والستّ بعد ثالثة أياماليوم نور ال: الرجل

تاهت . تلكز كتفه ورأسه، ولما انفلت منهم، جبهته صورة أقل احتشاماً وأصغر
عيناه بين نجوم وترياق، ورفض وهو يتلمس ما تبقى في جيبه أن ينتظر الستّ 

 لكنه رابط أمام ندم على ما دفع قبل قليل، ما دام اليوم لنور الهدى،. ثالثة أيام
المسرح، واألصوات تستحثّ من دفع على الدخول، وهو يتأمل النساء اللواتي 

  .توافدن تباعاً، عّل ترياق تظهر
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. هددت األصوات خلفه بإغالق الباب، وكان الصفير يعلو في الداخل
استدار، فيما توقفت سيارة زرقاء تقودها امرأة، وهللت األصوات أمامه 

هتفت . ذا بسيدة تغلق باب السيارة، وتدخل ضاحكة وعجلىالتفت، فإ. وخلفه
كانت حقاً امرأة أخرى، ال تنتمي إلى . األصوات لترياق الشام، فتنحى مبهوراً
ارتفعت يمينه تلوح، وتمتمت شفتاه . نجوم، وال إلى ترياق التي عرف يوماً

  :تناديانها، فإذا بمن حوله يفسحون، وهي تقترب الغطة
ما الذي فعل . من يدك عرفتك. أنت بديع. ال: ال تقل.  بديع الطارة-
  بك هذا؟

  :سمع صوته بالكاد
   كيف حالك؟-

  :التفتت آمرة بإكرامه، وسألت
اسأل مادويان !  أين أنت؟ كيف أراك؟ كم بحثت عنك في بيروت-
  .اللعين

  :تبسم ممتناً وقال
  كيف أراك؟.  جئت الشام صدفة، وسمعت بك-

موعداً في المسرح عصر الغد، واعتذرت بانشغالها مع نور ضربت له 
الهدى، ثم انصرفت آمرة له بكرسي في الصف األول، مخلفة بحلقة العيون 

  .فيه، وزهده بنور الهدى، فخرج مغتبطاً، وأسرع إلى األوتيل
*     *     *  

  :متأخراً أيضاً استيقظ، فبادره العجوز
وم تنبطح، ال من كمك وال من  أنت لم تنم يا بني من سنة؟ كل ي-

أمس جئت بعد . اليوم جئت الفجر، مفهوم. تمك، وشخيرك يهز األوتيل
الزبائن ليلة الخميس ال يرجعون قبل منتصف . أسهر معك: قلت. العشاء
  ما حكايتك؟. الليل
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بصمت أقبل يساعد العجوز في إعداد الشاي، وتناول لقمتين من 
أقبضته أبواب الدكاكين المغلقة، والمقاهي . الحالوة، ثم خرج إلى المرجة
ركب الترامواي إلى الميدان، عازماً على . الفارغة، وبدا له العصر بعيداً

  .السؤال عن أرملة هولو التكلي، وحنينه يكبر إلى نهار الجمعة في بيروت
. وإذا بحسن تطل. يا جماعة: فوجئ بالباب مشرعاً، فنادى من بعيد

بحلق محمد فيه وسط الغرفة، فحمله . ، فأفسحت له مرحبةأسرع إليها مرتبكاً
وقبله، وترك حسن تتحدث، وهو عاجز إال عن أن يقلب عينيه بين النافذة 

ومن دون أن يتكلم، . تراءى له أن ثمة من يحوم حول البيت. والباب والطفل
  :أغلقت حسن الباب، وأفردت المالءة البيضاء على النافذة قائلة

  .من شهور ما رأيتهم في الحارة. غيب وتظهر كالب ت-
خيل إليه أن صوتها قد ازداد نقاوة عما ألف، أو أن صدى أقوى 

تراءى له رجال التحري في محطة . لصوت هولو التكلي يتردد في البيت
ورجف قلبه، فيما حسن تتذكر . حلب أو في محطة بيروت ذات يوم قريب

كان كل .  قد تبدلت عليه فقط هذه المرةفكّر في أن سورية. السجن والمعاهدة
أما . شيء يبدو له أليفاً عندما عاد من النفي، أو خرج من سجن بيت الدين

اآلن، فحسن، وترياق، واألستاذ فخري، وأبو خضرة، وحزبه، والحزب 
 السوري القومي، والخوف الذي يتعاظم في صدره، والسبل التي ال يلوح ألي

و غريباً، وهو يخشى أالّ يكون قادراً على أن يؤالفه منها مخرج، كل ذلك يبد
سريعاً، أو على أن يؤالفه البتّة، وحسن تلحف عليه حتى تفك عقال لسانه، 

  .ويتهدج صوته، وقد أغفى محمد في حضنه
ربما كان ينعي أمام نفسه األحالم التي . ربما كان يشكو ما كابد

وحسن ترمقه، كأنما تدعوه . وهنتستحيل، والعزم الذي تبدد، أو الجسد الذي 
. إلى أن يرخي رأسه على كتفها، ويبكي لو شاء، شريطة أن ينهض معافى

ولعله كان قد غدا كذلك، وهو يناولها محمد مبتسماً، فإذا باللغط حول البيت 
  :وهمست حسن وهي تعدو بمحمد إلى فراشه. يسمر أيديهما

  .أنا لهم. ار؟ بسيطة ماذا يريدون مني؟ الفضيحة في عز النه-
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  :بلع ريقه وهمس
 بعثهم خلفي األستاذ فخري القجي حتى هذا البيت؟ ما اشتبهت بأحد -

عثروا علي في األوتيل أو في المسرح؟ ما . في المحطة وال في القطار
  اشتبهت بأحد يالحقني؟

كان اللغط قد تحدد أمام الباب، فأمرته وهي تسدل الستارة التي تغتسل 
  :ن ينقل الطست والماء، وقالتخلفها، أ
  .اهللا أكبر منهم. اختبئ هنا.  ال تهتم-

أحس أن تلك الزاوية تضيق بهما، وأن أنفاسها تلفحه، وهي تبتسم 
  :مومئة إلى ثيابه

  . أنت فعالً بحاجة لحمام-
ألجم الطرق على الباب ابتسامتها، فنترت فستانها إلى األعلى، 

ا أدارت ظهرها، ورمت بالسروال، وهو وانصلبت عيناه على فخذيها، لكنه
يلتفت إلى الجدار، ويلتحم به، فيما صوتها يقسم أنها تغتسل، وصوت يهدد 

وأخذت تدلق الماء وصوتها يعلو على . بكسر الباب إذا لم يخرج من تلجئ
  :خلع الباب وعلى جلبتهم داخل البيت

! ؟ما في واحد منكم يخاف على عرضه!  يا ويلي، يا أهل المروءة-
  .استرني يا مسلم بجاه الكعبة

كان بديع قادراً وهو يحدق في الجدار على أن يرى أحدهم يمزق بعينيه 
الستارة، واآلخر يلوي ببصره متعوذاً، والثالث يرتد عن الباب، فيما هي تدلق 

  :الماء وتستغيث، حتى صاح صوت بها
فوا ماذا نفعل؟ نخلقه لهم؟ ليشر. امشوا يا شباب.  كفى يا أختي-

  .ويفتشوا إذا ما أعجبهم شغلنا
تعلقت أصابعه . سرى الدم في عروقه من جديد، وأوشك أن يتهاوى

بالجدار، وأغمض عينيه حتى نادته كي يعينها في تسوية الباب المخلوع، وهي 
أزاح الستارة، ورأى حسن تلتهب مثل حزمة الضوء المندفعة من . تضحك
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لبارد، فهفا إلى أن يحضنها حتى تدفأ، تقدم وهي توحوح من الماء ا. الباب
وكان . وود لو أنه ال يفارقها، وخاف أالّ يالقي األمان بعد اآلن إال معها

صوت غامض لرجل ما يهيب به أن يكون شهماً ووفياً، فارتعد خشية أن 
يكون الصوت لهولو التكلي، وإذا بحسن ترحب بسجيع، ثم تشتم فرنسا 

  .ضحكوعمامة الشيخ زين نفسه، وت
*     *     *  

ومن المقبرة إلى . تسلل بديع من الحارة مشيعاً بتحذيرها ودعائها
الزواريب إلى سكة الترامواي، فالترامواي التي تعلق بها كاألطفال، كان 
يالحقه وداع أمه وأخته الكبرى في عصر قارس وماطر على حافة الوادي، 

ى يشاركها الغداء في بيت وكانت حسن تتوحد بهما، وهي تؤخر خروجه، حت
سجيع، كما أخّرته أمه وأخته حتى تناول الغداء في بيت صهره، ثم لوح 

  .لزحلة وللشيخ حسن معاً
. قفز من الترامواي قبيل المحطة، وعدا نحو المسرح، حين لمح السيارة

وكانت ترياق بين رجلين وامرأة في الغرفة الصغيرة التي قاده إليها اثنان من 
  :قال الهثاً. وقفت مرحبة ومعاتبة على التأخير. نالفتيا

  .هل أقدر أن أكلمك على انفراد؟ الوقت ضيق، واألمر خطير.  أرجوك-
وقفت المرأة تدعو اآلخرين إلى االنصراف، وارتمى على الكنبة 

  :الوثيرة حاضناً رأسه، حتى قالت ترياق
  .مصيبة وقعت: وجهك يقول.  أقلقتني يا بديع-
  غير المصائب؟ وهل خلفي -

ومثلما غبه غباً، اندفع يروي ما جرى . تساءل وهو يتناول كأس الماء
  .في حارة الشيخ حسن، لكنه صمت فجأة، عندما تالمحت له حسن عارية

  :وقهقهت ترياق ولغطت
 ما هذه المرأة؟ جنّية؟ كيف خطر لها؟ فضل عريها، ال الحشمة، -

  .عليك حتى تموت
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 ولما أثقل عليها الذهول والصمت، رمقت .ثم بهتت وسكتت مثله
  :الهاتف، ثم تناولت السماعة، واشتبه عليه صوتها بصوت حسن

ال أدري إذا كان . عندي صديق اسمه بديع الطارة.  شيري فرنان-
هو من رائحة المرحومة . اسمه يعنيك، لكنه يعني أصحابك في بيروت وحلب

 أرجوك أن تطلب هذا من حلب .اتركه لي: أرجوك. أختي، وحملكم زاد عليه
متأسفة، لكن هذا أهم طلب . أنا أزيد الحمل عليك: شيري. وبيروت، وأنا أكفله

  .لي منك
قبل ذلك، وبعده، تكلمت ترياق بالفرنسية مطوالً، وضحكت مراراً، ثم 

  :وضعت السماعة مخاطبة بديع
 ولكن أرجوك، ال تخجلني. لن يتعرض لك أحد بعد اليوم.  اهدأ اآلن-

ال . يظهر أنك مجرم كبير عندهم. عرفك فوراً. أمامه، فرنان لئيم، وال ينسى
أنت . اعتن بنفسك يا أخي. شكلك أمامي يقول إنك مجرم. تزعل مني يا بديع

جلدة . اآلن أنت ال تعجب امرأة. حين رأيتك أول مرة كنت أجمل. شاب
  .وعظمة

طلبت ثم . وضحكت، وهو يتأسى على ما كان، وعلى ما آل إليه
  :القهوة، وقدمت له علبة السجائر، وانتقلت إلى الكنبة المجاورة له سائلة

   متى تعود؟-
   إلى أين؟-
  هل تبقى هنا؟.  إلى بيروت-
  . يمكن-
  لك شغل هنا؟: وشغلك؟ أقصد. خلّك هنا، أفضل.  اليوم كلّك ألغاز-
وفي غير القطارات . األصح مطرود. أنا اآلن عاطل.  بهمتك-

  . مثل البهيمةوالمحطات
. لوال ما طلبت من فرنان اآلن، كانت رجعتك لشغلك سهلة.  حاشاك-

  .دبر أي شغل مؤقت، وبعد مدة أكلمه



 

 -٣٦٧-

  .شحاذ ال أنفع. حتى عتال ال أنفع.  أنا عاطل وعاجز-
ماذا تركت لغيرك؟ تظن أنك تمرمرت وحدك؟ من .  ال تيأس يا بديع-

  .لدنيا؟ ما كنت أظنك هكذامنا ما تمرمر؟ من منا يعرف ما تخبئ له ا
  . لو عشِت كما عشتُ، كنِت قلِت غير هذا الكالم-
 من قال لك إني ما عشت أسوأ؟ الحبس له ألف شكل، الخوف، - 
بكرة أحكي لك مع عرص . المهم اآلن أن تشتغل، وهذا علي أيضاً.. النفي

.  من غيرهاك فيهامن عرصات الشيخ زين، شركة باتا أسهل علي تدبير
. د ما تشتغل وتروق وتبدل ثيابك وتكشيرتك، نلتقي ونحكي عن الدنياوبع

أنا بحاجة لمن يحكي لي ويسمعني، غير كل العرصات الذي يطيشون 
أن أعيدك إلى على  كنت قلت لك استلم السيارة إلى أن أقدر. رأسي كل يوم
. تعرف كيف تسوق السيارة؟ ولكن أخاف أن يجرحك هذا. شغلك األول

  ؟أين تنام
  . في أوتيل قريب-
   وجيبك؟-
  . عامرة-

  :قال بحزم، فأخرجت من حقيبتها عدداً من األوراق، وناولته قائلة
دين عليك، مساعدة لو تقبل، كما تحب، وال تخجل من .  خذ إذن-

  .الطلب وقت تحتاج
  :نهض يتحاشى عينيها، ومشى نحو الباب سائالً

   متى أراك؟-
  .اك، وإال أشكوك إلى مسيو فرنانكل يوم أتمنى أن أر.  كل يوم هنا-

قالت وهي تلحق به ضاحكة، فتجرأ على أن ينظر إليها ضاحكاً، ثم 
  .أسرع يقفز على الدرج

*     *     *  
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صفاء ما أو ثقة، ذاك وحده ما كانت ترياق تفتقد بقوة وحسرة، عندما 
  .عرفت يد بديع الملوحة لها أمام المسرح
فرد بفؤاد فيها، أو لتكون مفاجأة له لم تكن قد سافرت إلى بيروت لتن
وعلى الرغم من أنها قد استجابت . وحسب، بل لتسكت هواجسها التي تتفاقم

لفؤاد، وقضت عطلة العيد معه، فقد بهتت المفاجأة منذ لحظتها األولى، ولم 
  .تهدأ الهواجس بعد ثالثة أيام

زة تقرأ ذلك في أنفاسه وهو غاف، وهي عاج. كانت تحس أنها تودعه
تتحسر على . تفكر في الوفاء، وتغفر كرمى له حتى للخواجة ثابت. عن النوم
تكتم دموعها، تلتصق به، وتنشب أظافرها في وجه رجل ما سوف . بكارتها

يطلع عما قريب، يلغ فيها ثم يتفل عليها، يعيرها بمن عرفت قبله من الرجال، 
وتروح تنتظر رجالً . ويهم باالنصراف، لكنها تدوس على عنقه قبل أن يتمكن

آخر، سوف يطلع عما قريب أو بعيد، كما طلع فؤاد، يحبها وتحبه، يتزوجان 
  .أو يفترقان، كما سوف تفترق وفؤاد، بال خطيئة

ومثلما طردته . أهّل عليها النهار األول بعد بيروت بسري أفندي
لكنها .  سيارة في الشام- ربما - طردت عبد الودود، وقادت أول امرأة 

لت نادمة على استنجادها بالمسيو فرنان، على الرغم من أن سري أفندي ظ
عاد إليها معتذراً مساء اليوم نفسه، وباعها المسرح رضياً، وظّل يتردد 

  .عليه كعادته
كان الخوف من الوحدة يكبر كلما فكرت في أنها قد فقدت فؤاد، أو سوف 

 صديق وال حبيب وال أخ ليس من. تفقده، فال رجل في الشام يخصها، وال امرأة
ولعلها لذلك هفت إلى الدكتور نورس األكاشي حين حياها . وال أخت أو صديقة

  .من كرسيه البعيد، وهي تقدم نور الهدى في حفلتها األولى
لعل ذلك أيضاً ما جعلها تهفو إلى بديع الطارة، على الرغم من أنها 

ن يده تقبض اآلن عليها، تلمست معصمها مراراً قبل أن تستقبله في مكتبها، كأ
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وحين جمعهما المكتب، بعد أيام، تاهت . وتقودها عنوة مع نجوم وعزيز اللباد
الدكتور نورس يذكر بفؤاد أو أي من الرجال الذين ألفت : عيناها بينهما

أناقتهم، من بيت الخواجة ثابت إلى المسرح، وبديع يذكر بعبد اللطيف لو 
  .ئقةتخلّى عن الخواجة، أو وقع في ضا

كان الدكتور نورس قد سبق بديع، وبدا راغباً في أن يواصل ما كان 
  :وترياق يتحدثان به، فالتفت إلى بديع كأنما يدعوه إلى أن ينتظر، وقال

أحياناً تعن باريس على . روسي أيضاً أحبه.  أحببت موريس شيفالييه-
  .أحياناً يهرب واحدنا من تعب الحياة وهمومها. البال

  :اققالت تري
  .أحس انه يطهرني.  هذا الغناء الصافي، الموجع، يطير باإلنسان-

  :قال الدكتور نورس
أخشى لو ساد أالّ يجد .  المونولوج الفرنسي بدأ يروج عندنا-

  .المذهبجية من يشغّلهم
  :قالت ترياق

الدوالب مات، صحيح، لكن . الجديد يعيش والقديم يعيش.  ال تخف-
اآلن يتراجع، وتسود . أمس كان الفوكس ترات. ت ال يمو- مثالً - الموشح 

ال أحد، ال أنا وال غيري، يستطيع أن يستغني عن . الرومبا والتانغو
  .المذهبجية

  :قال الدكتور نورس غامزاً
  كيف يدخل األوكورديون في أغنيتنا؟.  مريت على بيت الحبايب-

  :قالت ترياق
  .ي اآلن يتغيرالتخت الشرق.  الكمان أيضاً كيف يدخل؟ البيانو-

  :قال الدكتور نورس
 ٢٤ م–التيجان 
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أفضل الذين . شوربة.  أحياناً أحس، وأنا أسمع هذا الجديد، بالفوضى-
  .ولكن أين هم هنا؟ في مصر كثيرون. يقدرون على أن يوفّقوا بينه وبين القديم

  :قالت ترياق
وال تنس . هو يجري في عروقي.  في القديم الكثير الكثير الذي أحبه-
كم شركة . الموسيقى المصرية مسيطرة.  المصري مسيطرأن الغناء

  إسطوانات هناك، وكم شركة هنا؟
  :وتنبهت فجأة إلى صمت بديع، فسألت بحرارة

   ما رأيك يا بديع؟-
  :قال بديع وهو يهرب إليها من عيني الدكتور نورس

ال . أكثر ما سمعت منك ومن األخ، ال رأي لي فيه.  ال تؤاخذيني-
كيف يموت هذا؟ هو يجري في . ابا من زحلة ال أبدله بالعالمبيت عت. أعرفه

  .عروقي كما قلت أنت
  :ترقرقت ضحكة ترياق، والدكتور نورس يخاطبها

الغناء . الجديد يجري في العروق أيضاً.  هذا صحيح، وغيره صحيح-
. القديم وحده ال يساوي شيئاً. والحضارة هي الجديد. مثل الفنون كلها حضارة

  ين إذن في النادي؟ لماذا نادي دوحة الديماس في حمص؟ماذا تفعل
عادت عينا ترياق تتوهان بينهما، وعلى الرغم من أن مقامهما لم 
يطل عندها، وندر أن جمعهما ثانية، إال أنها كانت مرة بعد مرة ترمق 
بديع، ترى طفولتها تكبر على نحو آخر بحضرته، تستعيد بيت الصوان 

كما كانت ترمق الدكتور نورس، ترجو في .  عذاباًأكبر حرارة وعنفاً، أقل
سرها أن ينجدها، تتمهل دعوته إلى غداء أو عشاء، ريثما تطمئن على 
بديع في شركة باتا، أو تلعب دورها في أوديب الملك، أو تنسى فؤاد 

 ولكن من دون -  كما ذكر الدكتور -الباشا، وقد حضر إلى الشام وسافر 
  .قّلأن يهتف إليها، على األ

*     *     *  
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أمضى هشام الساجي في بيروت شهوره األولى بعد الفرار، أيسر مما 

وأسعده أن يالقي الترحيب في أغلب الصحف التي زارها، وأن . كان يحسب
توجه الدعوة إليه للكتابة، وأن يلمح بعضهم إلى األجرة، خاصة أنه في 

  .ضائقة، كما برر لنفسه، وكما برر من ألمح
لكن . في جريدة البرق حمل في مقالتين ساخنتين على الشيخ زين

صاحب الجريدة اعتذر عن المقالة الثالثة، ألن المسيو جاك ليونار اتصل به 
  .متسائالً عما إذا كانت الجريدة تمهد لموقف آخر بعد هذه الحملة

قبيل ذلك كان هشام قد التقى مراراً بمندوب الشركة األلمانية لألدوات 
وقد أسر إليه . بصرية في بار النورماندي، بعد أن جمعتهما البرق أول مرةال

  :ذات مساء صاحبها
والمسيو ليونار يخشى أن يكون .  الحزب النازي خصص للشرق فرعاً-

األلمان قد فتحوا للحزب، أو يمهدون ليفتحوا فرعاً في بيروت أو الشام أو في 
  .نسيين واالنكليز حذرة من هذاعيون الفر. حيفا، وربما ثالثة فروع معاً

إال أن هشام كان قد شك قبل ذلك في أن السيد روزز مندوب شركة 
أو أنه مندوب من نوع آخر على األقل، شديد االهتمام بالسياسة . وحسب

الدولية، وبقضايا سورية ولبنان وفلسطين خاصة، وبالغ الحماسة لبالده، وال 
  .ايكاد يبدو معنياً بالشركة التي يمثله

ال في المصادفات وال في المواعيد التي كانت تجمعهما، بدا روزز 
دون أن يتجاوزها، مهما طال اللقاء، أو . لهشام مرة إال على حافة السكر

كان روزز يؤثر الوقوف أمام البار، يزين مرة لهشام . أفرط في الشراب
 يفوته أن زيارة ألمانيا، يدفع إليه مرة بكتاب ما عن أي شأن من شئونها، وال

  .يكون الكتاب بالفرنسية
كان الصمت يغلب على هشام في البداية، مؤمالً أن ينزلق لسان روزز 

ولما طال انتظاره بال جدوى، بات لسانه هو ينطلق، كأنه يستفز . بما هو أهم
  :صاحبه، فيقول مرة
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  . سوف نرى ماذا يفعل األلمان بعد جمهورية فايمار-
  . سوف ترى-

  . ضاحكاً، وأتى على ما كان في كأسه من الكونياككذلك رد روزز
  :وفي لقاء آخر قال هشام، وكان البار شبه خال، والليل في أوله

هل تصدق أن .  يخيل إلي أنك ممن يحلمون بتاج الهوهتزولرن- 
ألمانيا سوف تستعيد مستعمراتها في أوروبا أو في غير أوروبا؟ ذاك عهد 

  .مضى يا صاحبي
 من أن روزز ليس من المحافظين، لكنه تعمد أن يقول كان هشام متيقناً

  .ما قال
أنت تعرف أن الحالمين بذلك التاج هم أضعف من في .  دعك من هذا-

ما مضى . أنت تعرف من ينادي منا برابطة الشعوب المضطهدة. ألمانيا اليوم
  .على حديثنا في ذلك وقت طويل حتى تنسى

  :فأسرع هشام. قال روزز بحماسة
ولماذا؟ . طة للشعوب المضطهدة، حسن، ولكن بزعامة ألمانيا راب-

أعرف أنك من . أنت لم تنس أيضاً ما سمعته مني. لتستعيد ما ضيعت بالحرب
ولكن سواء أكنت من هؤالء، سواء أكنت من . المنادين بالقومية االشتراكية

...  والنقابيين، وال أظنك كذلك، أو من الفالحين الذين ينادون بالدم واألرض
أنتم جميعاً . وماذا أيضاً؟ وألمانيا المهيمنة، وال أظنك كذلك، فالحال واحد

  كم ماركاً يساوي الدوالر اآلن؟: قل لي يا صاحبي. تتطلعون بعيداً، خارج ألمانيا
  :قال روزز وقد بدا أنه يغالب الكمد والغيظ

صحيح أن إرغام فرنسا وبريطانيا وأميركا لنا .  ال تسخر يا هشام-
على دفع تعويضات الحرب جعل الدوالر يساوي ألف مارك أو خمسين ألفاً، 

  .ولكن أنت تعرف أننا تجاوزنا ذلك بسنين معدودة، أقل من أصابع يديك
  :قال هشام وهو يحاول أن يتراجع

  . هذا صحيح، لكن بريطانيا وأميركا أيضاً هما من أنقذ اقتصادكم-
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ل سنة حتى األمس القريب؟  تعني تحديد التعويضات بمليار مارك ك-
تعني اإلشراف األجنبي على بنكنا المركزي؟ هذا ما تسميه اإلنقاذ؟ واحتالل 
فرنسا وبلجيكا للرور منذ عشر سنوات كان إلرغامنا على دفع التعويضات أم 

  .إلنقاذنا؟ أنت أذكى من أن يفوتك مثل هذا
  : وقالوضغط هشام على ساعده،. قال روزز وصوته ينضح باألم والحقد

  .أنتم ونحن ضحايا لبريطانيا وفرنسا.  أنا لم أقصد سوءاً-
ولكن ها نحن . الصهيونية أيضاً. ال تنس.  واليهود يا أستاذ هشام-

قد نكون . نخرج من الطوق الذي شدوه على أعناقنا منذ معاهدة فرساي
سقطت الملكية، قامت الجمهورية، االنقالب العسكري، . تخبطنا أو تأخرنا

ويضات، وأنت لست بحاجة ألن أعدد لك، ولكن ذلك انتهى، وأنا ما زلت التع
وما دمنا جميعاً، أنتم ونحن، . كل ذلك بدأ وأنا شاب، وانتهى وأنا شاب. شاباً

  ضحايا كما ذكرت، فما هو األهم برأيك؟
  . أن نقف معاً-
البد أنك سمعت بالحزب السوري القومي . وهذا قد بدأ.  صدقت-

: في العراق، البد أنك سمعت باألهالي، وفي مصر منذ قليلو. االجتماعي
 غير بعيد N. S. D. A. P ـهؤالء كلهم غير بعيدين عنا، وال. مصر الفتاة

  .عما قريب يكبر هذا كله. عنهم
   أنت نازي إذن؟-
تريد أن أعلن . أنت أذكى.  هل هذا ما كنت تبحث عنه منذ البداية؟ ال-
  .ألمورأنت أكبر تقديراً ل. لك؟ ال

قال روزز مبتسماً، وتناول كأسه الفارغ منادياً البارمان، وكان الزبن قد 
  .أخذوا يتكاثرون

بعيد ذلك اللقاء كتب هشام مقالته األولى لجريدة المقطّم في القاهرة، ولم 
لكن روزز استاء، إذْ بدا هشام ينتقد ألمانيا أيضاً، وليس فقط . يتأخر نشرها

قدمتها لها خالل السنوات القليلة المنصرمة، بريطانيا مليارات الماركات التي 
  .وفرنسا، وأميركا خاصة، كقروض طويلة أو قصيرة األجل
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في المقالة الثانية تحدث هشام عن تقلّب الفرنسيين والبريطانيين، 
وفي المقالة الثالثة ألح على نهبهم للشعوب . واألميركان في إثرهم

يارات التي يغدقونها على ألمانيا، كي المستضعفة، وجعلها مصدر تلك المل
إال أن هشام لم يأبه، . وكرر روزز خيبته. تحميهم من الدب الروسي األحمر

إذْ كان يتهيأ لتلبية دعوة المقطّم واالنتقال إلى القاهرة، خاصة أن صاحب 
البرق قد أسر إليه أن المفوضية الفرنسية ممتعضة مما يكتب عن السياسة 

  .ي جريدة مصريةالدولية، ولو ف
*     *     *  

تلك المقاالت الثالث، ثم القاهرة، بعد اإلقامة الطويلة األولى في بيروت 
جعلت هشاماً يفتح عينيه على ما هو أغنى وأبعد مما كان يشغله في الشام 

ولعل ذلك ما جعله يتباطأ في العودة، بعد أن عادت . وفي جريدة ألف ياء
  .ضل سليم أفندي البسمة، في آخر عهده بالوزارةالمحكمة عن حكمها عليه، بف

كان هتلر قد غدا رئيساً، فكتب هشام مقالتين عن الصناعة العسكرية 
وتلقى مغلّفاً كبيراً من جانيت، ضم قصاصات من صحف فرنسية . األلمانية

شتّى، حول التمويل العسكري األميركي لتلك الصناعة، وسطوراً معدودة 
  . أن يجد في القصاصات فائدة فيما يكتبمنها، تحييه، وترجو

بصهيونيتها، في قلب القاهرة، كانت ) إسرائيل(بيد أن مجاهرة جريدة 
قد أخذت تشغله، فكتب إلى جانيت، بعد أن رتب المغلّف كما كانت قد رتّبته، 

. كلما ضيعتك تعودين: عزيزتي«: وأودعه أقصى الرف الوحيد في مكتبه
سوف . ، ثم توقدين شوقي، وتُعجزين شكريأنت تضيعين مني: باألحرى

أما . يفيدني المغلف ذات يوم، أو يفيد غيري، لو سمحت لي بالتصرف به
ال أدري إذا ما كنت . اآلن، فسأنصرف إلى سلسلة من المقاالت األخرى

إنها . سوف أوافيك بقصاصات مما يشغلني منها. تعلمين بجريدة إسرائيل
كيف؟ وأين؟ يهود الشاغور . حسناً.  الشرقتدعو إلى اتحاد يضم اليهود في

 فلسطين، بقدر ما لىيتحدون مع يهود بيرابيجان؟ هذه هي الدعوة الصهيونية إ
هكذا أرى، ويرى كثيرون غيري، عرباً أو . يمكن إعالنها هنا في القاهرة
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على كل حال تظل دعوة أينشتاين إلى اتحاد يضم اليهود والعرب، . يهوداً
لي صديق كتب : آه يا عزيزتي. و أنني أراها مريبة أيضاًأعقل وأهون، ول

أنت أدرى مني ومنه . الحاخام والممول اليهوديان خلقا الصهيونية: منذ فترة
ما رأيك؟ المهم اآلن هو ما تحاوله األصابع الصهيونية الخفية . بال ريب

وغير الخفية مع الزعيم العربي المفلس في فلسطين، كما حاولوا في يوم 
ذاك الصديق يا . ى في العراق، أو تكساس، أو خليج أركاشون، أو أوغندةمض

جانيت زودني بكتب وقصاصات، لوالها ال أظن أنني كنت قادراً على كتابة 
أصدقاء آخرون، ليس بينهم لألسف صديقة، تجمعني . سلسلة مقاالتي القادمة

ا مدين لكم أن. بهم المقطّم وأوتيل شبرد خاصة، يتفضلون علي، كما تفضلت
أو ال تختفي . ال تضيعيني من جديد. لجانيت خاصة، أنا مدين دوماً. جميعاً

  .طويالً، فأنا ضعيف، والشوق ال يرحم
إلى أين؟ قبل ... أتهيأ للعودة إلى الشام، لكني سأقوم برحلة قصيرة إلى

وصول رسالتك، وما ذكرت من سفرك في العشرين من هذا الشهر إلى 
اآلن، قد أكتفي . من أجلك وحدك على األقل. سا وجهتيواشنطن، كانت فرن

بإيطاليا، خاصة أنك لم تذكري مدة زيارتك ألميركا، وأنا ال أستطيع االنتظار 
  .الشوق إلى الشام يحثني، وأنا ضعيف، كما قلت لك، والشوق ال يرحم. طويالً

أصدقائي في الجريدة وفي األوتيل يحذرونني من مقاالتي القادمة، مع 
يخافون من أالّ تكتفي جريدة إسرائيل بشتمي، بل أن . هم يلهبون حماستيأن

. هذا أيضاً يعجل بسفري. تستعدي علي قصر عابدين، لكني سأضرب وأهرب
  .».إلى اللقاء

. وبدأت المقطّم بنشر سلسلة مقاالته الجديدة، قبل أن يرسل الرسالة
. عار جريدة إسرائيلوقصر ما توقع أصدقاؤه في الجريدة وفي األوتيل عن س

ولعل القصر كان يعلم أن . بيد أن قصر عابدين لم يتعرض له، وال للمقطّم
وقد ظلت رسالته . كاتب تلك المقاالت المثيرة سوف يغادر البالد عما قريب

  .إلى جانيت تنتظر أن يرسلها، حتى أزف موعد السفر

*     *     *  
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لقاء بأحد من السوريين المنفيين، لم يسع هشام طوال إقامته في القاهرة إلى ال
بيد أن مصادفات شارع . خاصة من كانت جريدته تذكر أسماءهم أو تنشر أخبارهم

وكان منهم من يثني على ما قرأ له، ومنهم من . عماد الدين جمعته ببعضهم مراراً
يعرض بألف ياء وبالكتلة، وبسواه من المنفيين في القاهرة وفي سواها، وهو 

وإن يكن ظل يفتقد لقاء الحكيم، .  األمر ال يعنيه، إال أن يستدر شفقةيصغي، كأن
  .وربما يتحاشاه، حتى كان الحفل الوداعي الذي أقامه له صحبه في الجريدة

كان الحكيم أول من حضر من السوريين، ومن غير الصحافيين، فاندفع 
وكان . اسةوطأطأ لعتابه، وردد خلفه شتم صغائر الساسة والسي. هشام يعانقه

كل حين يملص ممن يحفّون به، ويندس فيمن تحلقوا حول الحكيم، يلوم نفسه 
على تعصبها، ويقر في سره أنه لوال ما طرأ من خصام بين الكتلة في الشام 

  .والحكيم في القاهرة، لما قضى كل هذه الشهور دون أن يسعى إليه
 عصبوية، لم صوت الحكيم الموصي بألف ياء جديدة، أكبر جرأة وأقّل

. يفارق هشام طوال ليلته األخيرة في القاهرة، ونهاره التالي في اإلسكندرية
لكن الصوت ضاع منه في الباخرة، أو في البحر، والوهن، ال الدوار، ينال 

  .منه، حتى حبسه في الحجرة طوال اليومين األخيرين من الرحلة
عربية، وعندما وطئ البر اإليطالي في أول خروج له عن أرض 

ارتعدت أوصاله، فالتفت إلى الباخرة، وعتب على جانيت، إذ تنحت رسالتها 
ولوحت عيناه لروزز تعد بزيارة برلين في حلم قادم، ولوى . به عن باريس

  .جذعه نحو البر، أوفر نشاطاً
*     *     *  

وتذكّر الذئبة التي . مشى على مهل ينوء بالحقيقة وبزحام الالهثين من حوله
لم يكذب . ضع ريموس ورومولوس فوق بنك دي روما في بيروت، وفي الشامتر

هذه المرة أن تكون الذئبة قد التقطت األخوين من النهر أو أرضعتهما، وال أن 
يكون رومولوس قد أمر بقتل أخيه من أجل أن تكون روما بعيدة، فتقتضي من 

طة، يتفرج على هشام أن يركب القطار، بعد أن أعياه الوقوف على رصيف المح
فرق الباليال والبيكوله إيتالينه، وهي تتقدم األفانجارديستي والجيوفاني إيتاليانه، 
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ويصفق لها، كأنما يصفق لتالميذ وتلميذات المدارس في الشام، أو ألفواج الشبان 
  .والشابات التي سوف تجوبها، بمثل هذا النظام والروعة، بعد أن يرحل الفرنسيون

ق التي مرت أمام المحطة تحدو له طوال الطريق، ظلت أصوات الفر
وعيناه تومضان باألسود المذهبة في البندقية، لكن فؤاده وجف منذ نزل من 
القطار، وراح الزحام يجرفه حتى العياء، قبل أن يهتدي إلى األوتيل الذي 

ولما وقفت . يضج بالذئبات والفاسيزات، مثل أي جدار رأى من المحطة إليه
ألوتيل عجوز ناصعة البياض على الطاولة المالصقة وتمتمت في مطعم ا

  :بصوت يغالب كي يكون مسموعاً
  ... باسم مخلّص إيطاليا-

ثم جلست ومدت أصابع مرتعشة إلى الملعقة؛ عندئٍذ عافت نفسه الطعام، حتى 
  .عال صوته باسم اهللا الرحمن الرحيم، وانفلتت ضحكته، والعيون ترميه بدهشتها

ربما كان ما تردد حوله من بيروت إلى . دون هدف محددكان قد قدم 
القاهرة عن النازية أو الفاشية، قد زين له أن يذهب إلى عقر الدار، ليعاين بنفسه 
هذه القومة الصارخة في ألمانيا أو إيطاليا، مما ينشد أن يكون لسورية وللعرب 

ل روما وفنون وربما كان ما تردد حوله في القاهرة عن تماثي. جميعاً مثلها
إال أنّه بدا يرتبك منذ . إيطاليا، وشبهها بالشرق، قد زوق هدفاً آخر لرحلته العتيدة

يومه األول، فيأوي إلى غرفته جّل الوقت، مفتقداً دفء البنسيون الذي ترك في 
شارع دير البنات، وقبله دفء البيت الصغير الذي ترك في بيروت، قرب مخفر 

ولى شرع بكتابة عدد من المقاالت التي تركها جميعاً قبل وفي أيامه األ. الجميزة
أن تكتمل، وعاد في أوالها إلى أكثر من عشر سنين، حين كانت إيطاليا تتجه إلى 

 بين األصداء - كما فعل في المقالة الثانية أيضاً -وحال له أن يقارن . الشيوعية
كل : فة بعيداً في موسكوكل السلطة للفاشية، واألصداء الهات: الهاتفة هنا في روما
إال أن األصداء التي كانت تترجع في أنحاء شتى من أوروبا . السلطة للسوفيات

شوشت عليه، وجعلت قلمه يتوه بين السبارتاكسيت في ألمانيا، والفالحين الذين 
هاجموا أراضي النبالء في النمسا، وهنغاريا التي صارت جمهورية سوفييتية، 

ولما حاول في .  تصير، لوال قبضة السيد روزز وجيشهوفنلندا التي أوشكت أن
المقالة الثالثة أن يرد على صوت روزز الذي يهدر في بيروت، لم يسعفه قلمه 

فحاول أن . بغير كلمات مفككة حول المجالس السوفييتية في بافاريا وسكونيا



 

 -٣٧٨-

لكنه يفيض في األعالم الحمراء التي ارتفعت بعيد الحرب فوق المعامل في لندن، 
وربما كانت عيناه مفتوحتين، واألرض تنبسط أمامه، من مشرق . تعب وأغفى

الشمس إلى مغربها، وماليين الجثث المتفسخة، منذ توقفت الحرب، تروع نبضه، 
فقفز هارباً، وظل يعدو مبتعداً عن األوتيل، حتى سدت الرصيف أمامه كوكبة من 

مئ إليه ممسدة فرجها، فتراجع العاهرات اللواتي كن يحدقن به، وأصغرهن تو
  .خائفاً، ورابط في بار األوتيل، حتى زايله االضطراب

. بعد تلك الليلة اكتفى بكتابة شذرات مما كان يعلق بذاكرته كل يوم
وأخذت الوحدة تثقل عليه، والحنين إلى الشام يتعجله، فلم ينتظر موعده مع 

ا، بل عاد إلى البندقية، الباخرة جاريبالدي، ويكمل أسبوعه الثالث في روم
وأسرع إلى المارييت باشا . ايل دوتشة ايل دوتشة: تالحقه األصوات الهادرة

  .التي أقلته إلى بيروت، يضحك من نفسه، ومن أوروبا كلها
*     *     *  

هذه المرة، الوهن والدوار ناال منه، حتى ضمخه البحر برائحة األرز، 
 يكاد الهواء أن يطير به فوق الزبد ورأى بيروت تقترب، فتقافز خفيفاً،

وعلى الرغم من . القريب، مثل النوارس الصغيرة التي تكاثرت لتلوح له
إعيائه، نزل إلى البر نشيطاً، وانطلق إلى النورماندي، عازماً على أن يطوف 
في المدينة ما تبقى من يومه، ويجمع صحبة األمس القريب، ليقضوا في 

إال أن . لتي قضوها عشية سفره إلى القاهرةكوكب الشرق مثل السهرة ا
الدكتور نورس األكاشي ضمه، قبل أن يجتاز بوابة األوتيل، واقتاده نحو عدد 

  :من الشبان الذين تحلقوا في البهو قائالً
  .اترك حقيبتك، وهيا بنا فوراً. حظك كبير وحظنا أكبر.  اهللا جابك-
  .هدود إلى أين؟ رائحة البحر تمأل ثيابي، وجسمي م-
  .جئت، واهللا، في اليوم الموعود.  بال بحر بال تعب-

قال الدكتور نورس وهو يحيي الشبان، ثم يقدم لهم هشام الساجي، 
  .وينطلق به إلى الشرفة ليقدمه إلى آخرين، آمراً النادل بفنجاني قهوة

كان الدكتور نورس مشرقاً، عيناه تفيضان حماسة ووداً، وصوته يتهدج، 
بل منذ األمس، وافتقد ام خلف شبان آخرين، سبقوا إلى الجبهشوهو يتطاير 
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كثيرون منهم، كما افتقد الدكتور نورس، غياب هشام الساجي، على الرغم من 
 -لكن الدكتور نورس كان ال يفتأ يؤكد . أن أحداً ال يجهل أن هواه مع الكتلة

لقاءاتهما وأنه على الرغم من .  أن موقع هشام الساجي ليس هناك-كما اآلن 
المعدودة أدرك ما يشغله، وهو ما يشغل كل الذين سيلتئم شملهم في الجبل، ال 

  .لكي يخرجوا سورية من عنق الزجاجة، وحسب، بل العرب جميعاً
  :تساءل هشام والسيارة تتلوى في المنعطفات الحادة صعداً

أنت تعلم .  أنت تركت الكتلة إذن؟ ما بقي من بيت األكاشي فيها أحد-
  . فيها من غضب منك منذ قبلت بالعمل الذي اختاره الشيخ زين لكأن

  :قال الدكتور نورس
- تعني صديقك سليم أفندي البسمة؟ عملي مسألة أخرى، ولو كان يحز 

أنت تعلم . في نفسي أن الشيخ زين، أو أخي إحسان بك نفسه، على صلة باألمر
  .كم حدثتهم بهذا. ر يا هشاماألحزاب أمر آخ. أني قبل هربك كنت زاهداً بالكتلة

األحزاب . فرنسا غير سورية: كان بعضهم يتندر بما تقول.  أذكر-
  .هناك غيرها هنا

 تتندر مثلهم أم أنك جاد؟ من يجهل ذلك؟ ولكن الطريقة، األسلوب يا -
اتركنا من . الفرق بين الجديد والعتيق، بين عصرنا وعصر مضى. هشام
 الشام، أمس قام الحزب السوري القومي، هنا في لبنان، هناك في. فرنسا

أنا أختلف مع هؤالء وهؤالء، وأظنك تختلف معهم مثلي، . والشيوعيون قبله
أنا ال أعرف أسرارهم، لكن المكتوب يقرأ من . لكن الطريقة، األسلوب

الكتلة خلطة عجيبة، والعتيق فيها . طريقة عصرية وأسلوب جديد. عنوانه
أرجوك، . ، حتى ال تقول إني أتجنّى على أمثالكعلى كل حال يضيع الجديد

ال أظن أن واحداً مثل هشام الساجي يمكن أن يتابع في طريق الكتلة . فكر ملياً
  .إلى النهاية، هذا إذا كان لطريقها نهاية

  هل إلحسان بك تأثير في موقفك من الكتلة؟:  ال تنكر علي يا نورس-
 ولو أن القضية عائلية وِلم اإلنكار؟ كثيرون صاروا يعرفون، -
ركض : لذلك لم يستطع صديقك سليم أفندي وال سواه أن يقول. وشخصية

غداً . أنت كنت غائباً على كل حال. على العكس. الدكتور نورس وراء أخيه
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أخي إحسان يتفضل علي دوماً، وآخر أفضاله أنه دفعني، من غير . تتبين بنفسك
  . بعيداً عن بيت األكاشي واإلقطاعيينقصد، بعيداً عن الكتلة، وبعيداً عنه،

وخيل إليه أن األثر . استرق هشام نظرة من أثر الكي في جبين نورس
وكانت السيارة تتجاوز بصعوبة قنطرة فوق واد سحيق، . يوشك أن يمحي

  :ولما نأت القنطرة، أردف نورس
 ال أعني رجال - هل تذكر المؤتمر االقتصادي؟ هل رأيت كم كانوا -

   جاهلين؟ كم كان نظرهم قصيراً؟-لة وحدهم الكت
  :قال هشام

  .أنت نفسك كنت ساحراً. أنا ممن أعجبهم المؤتمر:  أصدقك القول-
  :قال نورس

المؤتمر كان أمراً جديداً عليك، ولو أن .  مثلك له بعض العذر-
أما أصحاب . صحافياً مثلك عليه أن يفهم في االقتصاد، كما يفهم في السياسة

 والشركات وغرف التجارة والمالكون وما أدراك، فما عذرهم؟ حتى المعامل
. ال يا هشام. من رأى أوروبا منهم أو درس فيها، ما كان أفضل من سواه

  .أرجوك أن تفكر. مثلي ومثلك له عالم آخر غير عالمهم
*     *     *  

كان الدكتور نورس في رأس من لبى الدعوة التي ترددت من 
ى حمص والشام بين رهط ممن يصغر أغلبهم هشام اسكندرون وحلب إل

ومن أجلها حضر نورس إلى بيروت مراراً في الشهور الماضية، . الساجي
وتنابذ مع فؤاد الباشا الذي يتحدث عن قومية سورية وأمة سورية، وعن 
قوميات عربية وأمم عربية، ويعارض الدعوة إلى جماعة أو رابطة أو 

  .وحدة عربيةعصبة، تنادي بقومية عربية و
صادفت عودة هشام إلى بيروت الموعد الذي أسفرت عنه اتصاالت الشهر 
األخير بخاصة، بين نورس ورفاقه، لالجتماع في قرنايل، والبحث فيما طال 

وأصغى هشام طوال ما تبقى من الطريق إلى نورس، كما أصغى . تداولهم فيه
تسكره الغبطة، أو تأخذه إليه وإلى سواه طوال أيام المؤتمر، تجرفه الحماسة، 

مركية تمحي بين الحدود له الصعاب، فيما كانت الحواجز الجالشفقة، وتتخايل 
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التي تنازعت األرض العربية، والشركات األجنبية تؤمم، ورؤوس األموال 
العربية الصغيرة تتضام، وتنهض بالمشاريع الكبرى، تطلق النهضة الصناعية 

ية التي لم يدرك هشام من قبل كم هي شاسعة المرجوة، وتجعل من األرض العرب
  . وخصيبة، وحدة، كما هي في لغتها، وكما ينبغي أن تكون في اقتصادها

جّل ما فكر فيه هشام على الطريق، وما قاله في المؤتمر، والدكتور 
نورس خاصة يلح عليه كي يخرج من صمته، أن تلك األحالم إنما تبدأ من 

ومنذ اليوم األول، عبر .  من قرية في الغوطةزاروب خلف جامع الدقاق، أو
بعسر للمؤتمر عن قلقه من األقوام الكثيرة التي تساكنه والمؤتمرين، منذ عشرات 

وسره أن . وعدد األكراد واألرمن والشراكسة والبربر. أو مئات أو آالف السنين
تلك الكلمات، كلماته النزرة قد أثارت جدالً مطوالً، كما سره أن المؤتمرين، لوال 

لما كانوا قرروا أن الوحدة العربية تعني كل من يتكلم العربية، ويسكن األرض 
العربية، وليس له عصبة ضدها، أو لما كانوا قرروا أن يعنوا بتثقيف العمال، 

لكن بعض  المؤتمرين ذهب بعيداً، وقاد اآلخرين إلى أن يقرروا . وإنعاش القرى
وفكر هشام في أن ذلك . وا حرباً على اإلقطاعحدوداً للتملك العقاري، ويعلن

سوف يلهب األرض العربية، ليس ضد االستعمار وحده، بل ضد بعضها بعضاً، 
لكنه لم يجرؤ على أن يجهر بما فكر هذه المرة، بل اكتفى بأن يسخر على نحو 
. استمرأ فصاحته، ما كان يتردد في الكتلة حول التفاهم النزيه مع الفرنسيين

رر المؤتمر أال تتعاون البتّة عصبة العمل القومي مع المستعمر، وكذلك وهكذا ق
كان هو االسم الذي بدا أن المؤتمر استقر عليه منذ اليوم األول، وقد ُأِخذ به 

  .هشام، ما دام ليس حزباً، وال كتلة أيضاً
وعندما آب من قرنايل أحس أنه قد بات أقدر على أن يعود إلى الشام، 

على وعود جمة، ويتباهى بطلعة جديدة، تتلون فيها بيروت يطوي جوانحه 
ولعل ذلك ما جعله يستعيد حقيبته من النورماندي ليلة . والقاهرة ورما وقرنايل

انتهاء المؤتمر، ويستحث السيارة التي أقلته من األوتيل إلى المحطة، ليقضي أربع 
فجأة، ليعيده إلى ساعات في انتظار القطار، وهو يخشى أن يظهر الدكتور نورس 

  .الحفل الذي دعا إليه الجميع في مطعم األوتيل، فيمتد غيابه عن الشام ليلة أخرى
*     *     *  
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-٣١-   
. تقوضت الحكومة التي شاركت الكتلة فيها بأسرع مما توقع الشيخ زين

وليلة نالت حكومته ثقة البرلمان، على الرغم من . كذلك كانت عودته إلى الرئاسة
  :ة الكتلة، عرج على مكتب المسيو فرنان، الذي بادره بعد التهنئة الحارةمعارض
   سوف تؤجل زيارة باريس اآلن يا سيدي، أليس كذلك؟-

عاودت الشيخ زين الخشية من أن يكون صديقه قد كشف مرماه من 
الزيارة التي اعتزمها منذ وقت طويل، مضمراً أن يمكّن لنفسه هناك، كيال 

مسيو أو ذاك، في الشام أو بيروت أو حلب، خاصة بعدما يظل رهينة هذا ال
  :لذلك داعب السبحة بانفعال قائالً. عاين من معركة رئاسة الجمهورية

أمامي . أمامي اآلن رئيس الجمهورية.  بالطبع يا صديقي-
وكل ذلك لن يتيسر إال إذا . دعوة البد منها مثالً من حكومتكم. البروتوكول

 البد اآلن من االنصراف إلى شؤون الحكم هنا، وربما على أية حال. رغبتم
  .يساعدني هذا في المستقبل القريب على أن أحمل ملفات هامة إلى باريس

وقدر، وهو ينتظر أن يفرغ . وسكت مستحسناً ما ساق عفو الخاطر
الحاجب  من تقديم الشاي األخضر، أن المسيو فرنان لن ينسى اإلشارة إلى 

  .لو بعد سنةالملفات الهامة، و
رجع إلى البيت مطمئناً، وعازماً على أن يبدأ منذ الغد فيما خمن، وهو 
ينتظر الرئاسة، أن البد منه، ليس من أجل أن تعود إليه وحسب، بل من أجل 

وظلت تطوف به، حتى أغفى، وجوه مبهمة لعمال كثيرين . أال تفلت منه
ثلما سوف يمكّن في باريس وشبان أكثر، ممن ينبغي أن يمكّن لنفسه بينهم، م

  .ذات يوم
من : ت الرئاسة له في البداية، إال أن اإلضرابات تفجرتبهون أسلس

ومن . عمال الحياكة والسواقين في حلب إلى عمال النسيج والبلدية في حمص
ولما عادت جريدة ألف ياء . نقابة الحالقين إلى الدباغين والزبالين في دمشق

دادها األولى تنبش الماضي، وتتحدث عن إنشاء إلى الصدور، شرعت منذ أع
المراقبة العامة لألوقاف اإلسالمية بعيد قدوم الفرنسيين، وربطهم لها 
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بالمفوضية، وتعيينهم لمشرف عام عليها منهم، وإسنادهم لمشايعيهم المناصب 
كما لم تذكر ممن . ولم تذكر الجريدة من أوالء سوى الشيخ زين. العليا فيها

وقاف لهم ولزواياهم مرتبات أو إعانات مجزية، سوى والد الشيخ خصصت األ
  .زين، دون أن تترحم عليه

بالمقابل، لم يعد للكتلة، بعد نزاعاتها، ما يشغلها، سوى أن تنفخ في 
العمال والشبان، أو هكذا بدا للشيخ زين بعد شهور، والمسيو فرنان يزوده 

حب البساط من تحت الكتلة، ومن مرة بعد مرة بما يجعله يعد في سره، ما يس
لذلك رؤي يبالغ أكثر . تحت سواها، ممن شرعوا ينفخون في الشبان بخاصة

فأكثر في تحية سليم أفندي البسمة في البرلمان، أو يكرر دعوته إليه كي 
ولما استجاب أخيراً سليم . يزوره في مقر الرئاسة، أو في أي مكان يختار

عد نفسه هشام الساجي وشمسي النعنعة، أفندي، دعا الشيخ زين في المو
وكانت مفاجأة كبرى للمدعوين الثالثة، إذْ ندر أن التقى أي من هشام أو 
شمسي بسليم أفندي في اآلونة األخيرة، كما أنهما لم يكونا قد التقيا من قبل، 

  .وإن كان كل منهما قد سمع باآلخر من بعيد
سترخاء، ثم خاطب رحب الشيخ زين بضيوفه، وهو يداعب سبحته با

  :هشام متجاهالً ارتباكه وازورار سليم أفندي
 أرى ألف ياء يا أستاذ هشام لم تبتعد عن الكتلة والسالم، بل بدأت -

  .ترسل دعوة جديدة
  :نضح صوت هشام بالثقة

  . والدعوة تالقي صدى حاراً بين الشبان يا سيدي-
  :قال الشيخ زين وهو يتوجه إلى سليم أفندي

سوري القومي يشيع مثل هذا أيضاً، أليس كذلك يا سليم  الحزب ال-
  أفندي؟

  :قال سليم أفندي بامتعاض
كم حذرنا من ذلك؟ ال .  تكاثرت الدعوات الجديدة واألحزاب الغريبة-

  .تنس الشيوعيين أيضاً، وغداً قد نسمع بأسماء جديدة
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  :قال هشام بهدوء
  .قها أن تحاول ما هو قائم لم يعد يرضي األجيال الطالعة، ومن ح-

  :قال الشيخ زين وسبابته تحذر
  . لكنه خطر على الشبان، خطر على دينهم يا أستاذ هشام-

  :قال هشام وهو ينقل نظراته بين الشيخ وسليم أفندي
 من أجل ذلك تضاعف دعوتك بينهم؟ ألم يقل لك عالء يا سليم -
  أفندي؟

  :تراجع سليم أفندي مستاء، فتبسم الشيخ زين قائالً
األحزاب الجديدة تتطاول، والحكومة ال . على األقّل نحن ال نورطهم -

  .وال فرنسا أيضاً. يمكن أن تظّل تتفرج
  :قال هشام بجفاء

   دولة الرئيس يهدد؟-
  : قال الشيخ بوقار-
. الشيوعيون كفار. عصبة العمل القومي تهمني.  ال يا أستاذ هشام-

األجيال . ر وال في النفيروالحزب السوري القومي االجتماعي ال في العي
وقد فكرت فيما يمكن أن نعمل من أجلها، نحن . الطالعة أمانة في األعناق

وعلى الرغم من كل ما . وأنتم والكتلة، بدالً من أن نترك األهواء تتنازعها
فكّرا في . مضى، اخترتك واخترت سليم أفندي، اخترت العاقلين من الطرفين

  .قولي بروية
  :م بالكالم، لكن الشيخ زين التفت إليه قائالًتململ شمسي، وه

 أما شمسي، فهو أول من اخترت من العمال كي أسمع ما يهمهم من -
  .الذي يدور في قانون جديد للنقابات
  :قال شمسي مدارياً حيرته
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  . ماذا تريدني أن أقول؟ أنتم جميعاً تفهمون ما ال أفهم-
  :نقال الشيخ زي. ولفّت إشارة حاجبيه اآلخرين

ال أقصد .  صهرك يا سليم أفندي كما تعلم صار من قادة العمال-
أقصد االجتماعات . هذا يعرفه الجميع. اإلضرابات أو لجان المساعدة وحدها
  .السرية التي يقال إنها تعقد بين النقابات

كان الشيخ زين يحدق في سبحته باهتمام، وقد تراءت له حباتها تنفرط 
وكان هشام . ه بها االستخبارات في األسابيع األخيرةفوق التقارير التي زودت

يقبل على شمسي، وسليم أفندي يقطّع زفرته، بينما رفع شمسي رأسه نحو 
  :الشيخ، وقال ضاحكاً

  . الحكومة تعرف أكثر مني-
  :عاد الشيخ زين إلى الوجوه التي تعلقت به، وقال بجد بالغ

ما يدور من قول .  عما قريب الحكومة قد تقدم القانون الجديد للنقابات-
ما يشغل العمال والنقابات يشغل الحكومة، . حول ذلك خرج من هذا المكتب

ما عاد مقبوالً أن نظل نعمل . وعسى أن يشغل النواب واألحزاب الجديدة
  .بقانون النقابات العثماني الملغى منذ أكثر من عشرين سنة

  :قال شمسي مبتهجاً
وحقنا في اإلضراب سوف نضمنه . معظي.  الحكومة قالت بنفسها-

  .إذن، حتى في األماكن التي تخص الحكومة
  :ضحك الشيخ زين، وقال

وحقنا في : بعد قليل تقول يا شمسي.  صهرك عجول يا سليم أفندي-
السياسة ألصحابها، : قبل كل شيء. المظاهرات واالجتماعات السياسية

من لكم القانون الجديد حقكم أليس األهم يا شمسي أن يض. والنقابات ألصحابها
في تكوين النقابات، كما يضمن ألرباب الحرف وأرباب العمل، بدالً من 

  الخليط الذي تشكون منه؟
 ٢٥ م–التيجان 
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  :قال شمسي
الحكومة تعرف .  لم ينتظر أحد أن يصدر القانون حتى يقوم بذلك- 

أكثر مني نقابتنا، نقابة األغباني، المطابع، البيتون، نقابة عمال الكهرباء، 
  .الميكانيك

  :قال الشيخ زين وهو يحدق في هشام
القانون الجديد ينظر أيضاً في .  والقانون يأتي اآلن لينظم الفوضى- 

الصحافيون، المهندسون، الرسامون، حتى : أمامنا. مهن كثيرة وجديدة
وبدالً من . القانون الجديد يهتم بالجميع. الذين يصنعون الشعور المستعارة

ا . ي نفسه، نريده أن يفكر في غيره قليالًأن يفكر كل واحد ف ما رأيك ي
  أستاذ هشام؟

هل . والعمال حتماً أدرى بمصلحتهم.  ال رأي لي حتى أقرأ القانون-
  يمكن أللف ياء أن تكتب عن بعض ما سمعت منكم؟

أملي أن يساعدنا هذا . بالطبع.  هذا سبب آخر لدعوتك يا أستاذ هشام-
وأنت يا سليم أفندي ما . صفحة جديدة بينناعلى أن نطوي الماضي، ونفتح 

رأيك؟ هذا أيضاً سبب آخر لدعوتك، أم أنك ال تريد أللف ياء أن تذكر 
  زيارتك الكريمة لي؟
  :قال سليم أفندي

المهم أن تقدم الحكومة القانون، وال رأي لي قبل أن .  ليس هذا بالمهم-
  .نبحثه في الكتلة

  :مضى وقته عبثاًقال الشيخ زين، وقد تراءى له أنه أ
وقل اعتصموا .  المهم عندي أن نلتقي هكذا، مهما يكن الخالف بيننا-

  .صدق اهللا العظيم. بحبل اهللا جميعاً وال تفرقوا
وكوم السبحة أمامه على المكتب، فنهض سليم أفندي، وتبعه اآلخران، 
وودعهم، وهو يفكر في أن الضرر من هذا اللقاء، فيما لو كان، لن يصيبه، 
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لكنه لم يفرح لذلك، إذْ ران عليه ظل من القنوط، جعله يتعجل . ل سيصيبهمب
ولما غادر المكتب، أمر الحاجب بغلظة أن ينظفه . انقضاء الوقت كيفما اتفق

جيداً قبل أن ينصرف، كأنما يريد أن يزيل الدنس الذي أصابه جراء جلوس 
  .سليم أفندي وهشام الساجي وشمسي النعنعة، فيه

*     *     *  
لم تعد البشاشة إلى الشيخ زين حتى اهتدى إلى ما قدر أنه ييسر عليه 
زيارة فرنسا، ويعجل بها، فصار يمضي في البيت وقتاً أطول، ويلمح إلى 

ثم ترك الجرائد تلمح إلى حاجته . توعكه، كلما اتصل به المسيو فرنان
، فقال وما لبث المفوض نفسه أن هتف إليه قلقاً. للعالج خارج سورية

  :مصطنعاً العياء
هل يليق أن أذهب إلى غير باريس؟ . ا صديقيي ساعدني في حيرتي -

ولكن هل تكون زيارتي لباريس شخصية وحسب؟ يحزنني ذلك . لن أفعل ذلك
حتى لو لم تكن صحتي تسعفني، كيف لي أال أقوم ببعض . يا صديقي

مية ليومين أو ما رأيك؟ هل يمكن أن تكون الزيارة رس. الواجبات الرسمية
  ثالثة، ثم ألتفت إلى صحتي؟

ولم يغادر البيت حتى . وأقفل الهاتف، واسترخى في سريره مطمئناً
إذ ذاك تعمد أن يحدد بدء . تلقى في نهاية األسبوع الدعوة التي كان ينتظر

الزيارة بعد عشرة أيام قضى أكثرها في المكتب، وجمع الحكومة مرتين، 
ضعاف ما تعودت، كما مألت تصريحاته الجرائد، وجابت سيارته المدينة أ

  .كأنه ال يشكو من علّة
*     *     *  

ولم تكد . لم تكد تهدأ الزوبعة التي أثارها الشيخ زين بغيابه، حتى عاد
تهدأ الزوبعة التي أثارها بعودته السريعة، حتى تقدم إلى البرلمان بقانون 

هو يضحك في سره من كل ما النقابات الجديد، وبدأ بجولة على البالد، و
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خلّفته الزيارة، منذ اإلعالن عنها، ويتلمس عمامته، متوعداً، بعد أن غزل من 
  .الخيوط في الكي دوسيه ما كان يرجو

بيد أن المفوض، قبل أن تبدأ الجولة، أصدر قراره بإعادة حصر زراعة 
وعال الصخب جراء ذلك من المزارعين . وبيع وصناعة الدخان بالريجي

والتجار والعمال، مما جعل الشيخ زين يفكر في تأجيل الجولة، لوال أن رئيس 
  .الجمهورية ألمح إلى رغبته في أن يقوما معاً بها، بعد حين

كانت حمص محطته األولى، وقد ساءه أن يتصدر الدكتور نورس 
ولم يبت ليلته في . وعاتب إحسان بك على ذلك. األكاشي الذين تظاهروا ضده

  . كما كان يعتزمالمدينة،
أما في حلب فقد حال بعض المصلين . في حماه لم يكن ما القاه بأفضل

بينه وبين المنبر الذي اعتاله أحدهم، فلم يفوت على الشيخ زين فرصة الخطبة 
فأسرع الشيخ زين من الجامع الكبير إلى السراي، . وحسب، بل خطب ضده

ادتهم في السجن، وإحالة ذلك والمتظاهرون يسابقونه، وأمر بتفريقهم، وزج ق
  .الخطيب إلى المحكمة

كذلك آب من جولته خائباً، واألصداء تهدر خلفه، منها ما يشتمه 
شخصياً، أو يشتم فرنسا ورجالها، ومنها ما يشتم الريجي، أو ينادي بالوحدة 

ومنذ ذلك الحين بدأ القياد يضطرب بين يديه، وهو يزمجر مرة، . واالستقالل
 ويخشى أال تكون هداياه التي نثر بسخاء في الكي دوسيه قد ويبتسم مرة،

أجدت، وأن رجالها الخرعين الهون عنه، ما دامت باريس تتهيأ لالنتخابات، 
فيما الكتلة تزاحمه حتى على الجامع األموي، وتطلق منه المظاهرة تلو 

كما أخذت العصبة، وسواها، تدفع طالب التجهيز بخاصة إلى . األخرى
، وصدره يضيق، حتى نفذ الحلم، فالتفت إلى القانون الذي ينظم الشوارع

أما األحزاب . األحزاب منذ زمن بعيد ولّى، وأمر بإغالق مكاتب الكتلة
وأمل أن يردع ذلك . األخرى، فقد أمر باعتقال من يضبط داعياً باسمها

زعة المظاهرات، ويعيد الهدوء إلى سورية كلها، وأن يعيد إليه هو الثقة المزع
  ...بالنفس، وبما حولها، ال الهدوء وحده، ولكن

*     *     *  
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-٣٢-   
أطلق سراح شمسي النعنعة قبل أن يكمل السنة التي حكم بها عليه، إذْ 
. شمله العفو الذي كان في رأس ما سعى إليه سليم أفندي، بعد أن صار وزيراً

 الذي كان يحبو، لكن شمسي وجد بيته خالياً، فأسرع إلى الميدان، وحضن ابنه
وحث امرأته على أن تتقدمه، وهو يدور منفلشاً بالطفل، ويدعو له أن يصبح 

  .وزيراً مثل جده
  :قال عالء الذي كان يتحاشى نظرات أمه وأخته

  .وال أظنه يتأخر. البد أنه علم بخروجك.  علينا أن ننتظر والدي-
ناول . دخلالتفت شمسي نحو عالء، وفطن إلى أنه لم يبادله كلمة منذ 
  :الطفل إلى جدته، وخيل إليه أن ثمة ما تكتمه، فاقترب متوجساً، وقال

  ! ما بك يا أخي؟ كأنك لم تفرح لي-
اندفعت أم عالء . اندفعت زمردة نحو المطبخ، وتناهى إليه صوت بكائها

  :بالطفل الباكي خلف ابنتها، ونهض عالء كأنما يفر من شمسي، وهو يقول
  ...عود زمردة إلى بيتها، ال هي وال الصغير، حتى والدي حلف أال ت-
   حتى ماذا يا عالء؟ ما الذي تخبؤونه عني؟-
إذا تأخر والدي يمكننا أن نذهب إليه، في الوزارة .  ال شيء يا شمسي-

هو يريد أن يحدثك بنفسه قبل أن تعود زمردة إلى . أو في عرنوس، ال يهم
  .وأنا وأمي من رأيه. بيتها

  ؟ وما رأيكم-
 إذا لم تترك أنت هذه الطريق، فلن تعود زمردة معك، ال هي وال - 
  .الصغير
   وما هذه الطريق؟-
هو حاول . والدي ال يناسبه أن يكون صهره كيت وكيت.  أنت تعرف-

  .معك، أنا نفسي حاولت
   وأختك، ما رأيها؟-
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  . أختي ال تخرج عنا-
  . حتى أسمع منها ولكن تخرج عن زوجها؟ انفردتم بها في غيابي؟ نادها-
  . أمام والدي تسمعها-
   وإذا قلت ال؟-
  . تطلّق-
   وإذا ما طلّقت؟-
  . تطلّق وأنت واقف على رجل واحدة-
 صرت تحكي مثل والدك يا عالء؟ صرت ابن وزير؟ صارت زمردة -

بنت وزير؟ أم عالء أيضاً صارت حرمة الوزير؟ وعلى من تستقوون؟ على 
  شمسي النعنعة؟

  .قوي على أحد ال أحد يست-
إذا ما .  سلم لي على الوزير إذن، وقل له صهرك ينتظر في بيته-

ه يلعسلم لي . نامت زمردة اليوم هي وابنها في حضني، فال أريدها وال أريده
  .وقل له شمسي ما أعجبه اسم ابنه، ويريد أن يبدله بال رخصة

الّ قال شمسي وهو يبتعد، وصوته ال يكاد يسمع، وخرج مقسماً على أ
لكن السوق تراءى . ودفعه الحنق نحو السوق. يعود إلى هذا البيت ما عاش
هرع إلى البيت وقبع ينتظر، يمنّي نفسه بقدوم . عنبراً كبيراً، ثم أخذ يضيق

وفكر في أن عليه أن يستجيب لسليم . سليم أفندي، أو بقدوم أم عالء مع ابنتها
وكانت مالمح . د امرأته وابنهأفندي، أو يتظاهر بذلك على األقل، حتى ال يفق

ابنه تضيع منه كلما تقدم الليل، وضاق البيت، حتى غدا أضيق من العنبر 
وأخذ البيت يتراءى سجناً آخر، يصغر ويقسو، حتى . الذي غادره في الصباح

يغدو واحدة من الزنازين التي تعج بها القلعة، وهو يتكوم على األرض، جائعاً 
اً عن النوم، على الرغم من أن الليل قد أوشك أن يولّي، وقذراً ومنهكاً، وعاجز

  .وديك ما يجفله، وصوت ما يتصادى في الجامع، أو قرب السبيل، يوحد اهللا
*     *     *  
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أمام السبيل رابط منذ الصباح، ال يجرؤ على أن ينأى عن البيت، حتى 
  :فعقب آخر. ترحم أحدهم على هولو التكلي

 ولوكالة سليم أفندي على الصناديق؟ لوالها لكان ما له.  سامحه اهللا-
  .اآلن بيننا

  :قال ثالث، وشمسي يتلمس عنقه
  . األعمار بيد اهللا-

تلمس عنقه، يعد الشهور التي انقضت . أدار شمسي ظهره، ثم مشى
فكر في أن سليم أفندي سوف يحرمه من ابنه، . على خروج هولو من السجن

تنامى العزم في صدره . ي صادق في السجنكما حرمه من الرجل الوحيد الذ
تضاعف يقينه . على أالّ يرضخ لسليم أفندي، حتى لو ضحى بابنه وبامرأته

ولئن . بأن طريق سليم أفندي ليست طريقه، كما لم تكن طريق هولو التكلي
بيد أنه كان . أخطأ هولو التكلي، فلن يخطئ شمسي النعنعة، ويتبع سليم أفندي

فشمسي النعنعة لم يرسم لنفسه . ال عالء باألمس، يزداد قلقاًكلما استعاد ما ق
شمسي النعنعة يعيش مثل هؤالء الناس الذين يزاحمونه . في يوم طريقاً

طريقه هو طريقهم، يأكل كما يأكلون، يجوع حين يجوعون، . ويصخبون
لذلك راح يلتحم بهم، وهو . يغضب حين يغضبون، وقد يموت لو غاب عنهم

  . إلى سوق، قبل أن يرى نفسه من جديد أمام السبيلينتقل من سوق
تأمل البيت . لم يجرؤ على أن يدخل بيته حتى أغلقت الدكاكين تحته

ن يعد الشاي، قبل أن يطرق ه ألول مرة، واستطاع أن يغتسل، وأكأنه يرا
عالء وعدد من الرجال الذين ال يذكر أنه رآهم من والباب سليم أفندي واإلمام 

. ه كثرتهم، فتنحى، وتركهم يجلسون ويقفون حول سليم أفنديأربكت. قبل
  .وترك سليم أفندي يتحدث كما يشاء، قبل أن يمطره لسان اإلمام

كان يخشى، لو فعل، أن يفقد ابنه . لم يقو شمسي على أن ينطق
لذلك ظل صامتاً، حتى . وامرأته، أو يفقد عنقه، كما فقدها هولو التكلي

افقته على الطالق، لكن اإلمام كان قد أنجز ما عليه، حينئٍذ أعلن مو. خرجوا
  .وكان اآلخرون قد شهدوا، ولم يعد لشمسي النعنعة امرأة وال ولد
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وفي الضحى . استعاد عيشه في السجن عندما أدرك ذلك، فأغفى عميقاً
وانطلق يبحث عن شغل، . نهض أوفر نشاطاً من صباحه األول خارج السجن

ى بيت هولو التكلي، وعزى حسن، وهو واقف أمام حتى المساء، إذ توجه إل
  .الباب، ثم آب ال يلوي على شيء

. في صباحه الثالث بكّر للبحث عن شغل، ولم يعد حتى أذان العشاء
اغتسل ببطء، وغسل حبات البندورة التي حمل منذ المساء، ثم تناول منها، 

له أمراً حتى ولم يكد يبدل من ذلك ك.  العميقموأسرع إلى فراشه والنو
انقضى األسبوع، وبات عليه منذ صباح السبت أن يبكّر إلى شركة المغازل 

وأن حسن كانت . والمناسج، فتذكر أنه رأى على حضن حسن طفالً مثل ابنه
 -  وربما كل مساء - تدعوه إلى الدخول، وأن امرأة ورجالً كانا هذا المساء 

نما يعدو، حتى الحت قناديل مقهى في الداخل، ففر من بيته خجالً، ومشى كأ
النوفرة، فتوقف غافراً لنفسه، يدقق في األصداء األليفة، والحنين إلى زمن 

  .مضى، يلوح بحرقة
كانت الشركة تتوسط معمل الدخان ومعمل األحذية على ذلك الطريق 

وكان يمكن . الترابي الضيق الذي يتشابك الحور في أعاله، غربي الغوطة
 حسن كل صباح وكل مساء، مثلما صادفها في يومه لشمسي أن يصادف

األول في الشركة، فيحييها، ويطمئن عليها، لوال أن بعضهم تهامس في 
استراحة الغداء، وذكر سري أفندي أبو الخير، وعمر التكلي وسليم أفندي 
البسمة، فانكفأ شمسي خجالً، وحمد اهللا على أنه طلّق امرأته قبل أن يفاجئه 

  .ا فاجأ هولو التكلي، وترك أرملته مضغة لألفواهالموت، كم
بيد أن امرأته وابنه راحا، لليال طويلة، يتماثالن له، كلما أوى إلى فراشه، 

وفي غفلة منه صارت الخياالت . وحسن وابنها يلوحان على طريق الشركة
. األربعة تتوحد، فال يقدر أن يفصل بين زمردة وحسن، وال بين ابنه وابن هولو

وكان ذلك يجعله يستيقظ فجأة، وصدره يخفق، يتلو آية الكرسي، خائفاً من أن 
 صار يبالغ في تحاشيه لمصادفة حسن - ربما -لذلك . يتوحد هو بهولو ذات يوم

  .على طريق الشركة، أو يلوي عن إغراء جيرانه له بزواج جديد
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ة حين وربما لذلك أيضاً صار يلوي عن النوفرة، إال لماماً، وبخاص
يشتم من أحاديث صحبه رائحة إلضراب أو مظاهرة، أو حين يشتم رائحة لما 
نفخ في صدره ذات يوم أحدهم، فأودى به إلى السجن، ويسر على سليم أفندي 

  .البسمة أن ينتزع من حضنه زمردة وسليم أفندي النعنعة
*     *     *  

 مثل اآلخرين ظل شمسي ينكمش حتى فجرت المعاهدة المدينة، وجرفته
ولما صحا على هزيمة الحكومة، لم يصدق أنه نجا، . نحو السراي والبرلمان

وال أن سليم أفندي ما عاد وزيراً، وال أن حسن معتقلة في القلعة، وربما في 
العنبر الذي آواه مراراً، وآوى زوجها معه، على الرغم مما بين سجن النساء 

  .وسجن الرجال
حة غارتا سريعاً، ومن جديد راح ينكمش، غير أن الحماسة والفر

يزيده سوءاً أن سليم أفندي البسمة يفاجئه . يتقصى بين حين وحين أخبار حسن
قربها، وأن من حوله في الشركة أو في النوفرة يتهامسون حول صورها في 

وكان أقرباؤه وجيرانه قد عادوا يحضونه على زواج جديد، وهو . الجرائد
  .يبه من النساء ومن األوالد، قد انقطعيخشى أن يكون نص

وكانت قد عادت . ومثلما علم متأخراً بموت هولو، علم بخروج حسن
إلى معمل الدخان، فتوجه إلى بيتها خجالً من تأخره في التهنئة، كما تأخر في 

لكنها لم تدعه إلى . واختار يوم الجمعة، كيال يوقفه المساء أمام الباب. التعزية
ا أن فتى كان في الداخل، ما لبث أن علم أنه عدي ابن سليم كم. الدخول

  .أفندي، فقرر أن ينساها وينسى زوجها وابنها، كما نسي امرأته وابنه
*     *     *  

حدهم بحجر حتى انقضى الصيف، أو كاد، وألقى أوبركةً ساكنةً غدا 
سن الطاولة في بركة المقهى، أو بحبات الزهر في بركة شمسي، فأطلقت األ

وكانت نقابة عمال النسيج قد شكلت وفدها للمطالبة . هباتُ الريح الخريفية
  .برفع األجور في المعامل جمعاً
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واختير شمسي النعنعة بين . ضمت النقابة إلى وفدها أربعة من العمال
داً تلو اآلخر، اب المعامل والشركات يبتسمون، واحوفيما كان أصح. أوالء

 والوعد، ويلح ن شمسي وحده من يشكك في االبتسامةيِعدون ويستمهلون، كا
. على موعد محدد، حتى شاع أنه ال يحسن إال المشاكسة، ويجهل المفاوضة

ولعل ذلك ما دفع إلى اختياره من جديد، ولكن بكتماٍن استثاره، وجعله يتلفت 
حوله راغباً وخائفاً، وهو يتقدم شرقي النوفرة، وينزج في ذلك الليوان 

  . الذي لم يسبق أن دخله، بين كثيرين سبقوا، وكثيرين حضروا بعدهالمتداعي
آوى في بيته تلك الليلة من حمص نظمي بدير، إذْ توزع القادمون من 

وبين السابعة والتاسعة صباحاً، توافدوا تباعاً إلى . المدن األخرى، كل في بيت
ن أذان كذلك انصرفوا بي. الليوان نفسه، كما خططوا، كيال يثيروا شبهة

  .وهو يود لو أنهم ال يفعلون. العصر وأذان المغرب
كان شمسي أصغرهم سناً وأقلهم كالماً، ينتابه اإلعجاب بهم جميعاً، 
وخيل إليه أن كالً منهم هو الذي سعى إلى اآلخرين، وحثهم على أن يجتمعوا 
ليلة الخميس ونهار الجمة، خفية عن رجال التحري، أو أن كالً منهم تبصر 

داً، ليس فيما يخص نقابته، وال فيما يخص العمال كافة، بل فيما يخص جي
وألنه لم يفعل من قبل سوى أن استسلم لدفع صحبه في النوفرة . سورية أيضاً

أو في الشركة، استحيا طوال ذلك المؤتمر السري من الكالم، والم نفسه 
  .بقسوة على خمولها، منذ خرج من السجن

تمر كمهر ألهب السوط كفله، وأفلت في المروج، بيد أنه خرج من المؤ
وبخاصة بعد ما دعاه الشيخ زين إلى مكتبه، كما تعرف على صاحب الجريدة 

وهكذا عاد إليه الضحك والكالم، وصحب النوفرة . التي ذكرت اسمه ذات يوم
  :يردعونه كل مساء عن رمي حجر الطاولة في البحرة، ويتصايحون حوله

  . صح النوم-
 ما دام - أيضاً هجم ابنه على وحدته، يخرشها، يدفع كل صباح هكذا 
 إلى أن يتجرأ على وجوه عامالت معمل الدخان، أو يفتقد بينهن - يهجم بال أم 

. وجه حسن، أو يذهب إلى بيتها، ليعرف ما ألم بها وبابنها، أو به هو بابنه
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نما رسل الشيخ زين غير أن انتخابات النقابات زاحمت عليه ابنه، ثم أبعدته، بي
يتكاثرون خلفه، في الشركة والمقهى والبيت، يذكّرون بدعوة الشيخ له إلى 
مكتبه، ويحثون على أن يسعى من أجل نقابة جديدة لعمال النسيج، يكون هو 

ولما أيسوا منه صاروا يحذرونه من أن يخوض االنتخابات، . على رأسها
ال في الشركة كانت تلهبه، لكن أصوات العم. ويلوحون بالسجن والشيوعية

ولعل ذلك ما أثار االستخبارات التي . فطرد الرسل، وشتم الشيخ زين
وهاله عدد المرشحين الذين . استجوبته مساء اليومين السابقين لالنتخابات

م أو اختفاء آخرين كانوا ينتظرون االستجواب مثله، وجعله انسحاب بعضه
كانوا واثقين من أن الحكومة خاصة أن من حوله وباب، يفكر في االنسح

لكن االنتخابات فاجأته قبل أن يقرر . ستزور، كي تضمن النجاح لمن ترتضي
  .ما إن كان سيخوض المعركة أم ال
*     *     *  

ألول مرة يثِْمل الفوز شمسي النعنعة، يميل بأعطافه ويشعر أنه ال 
وكانت . فعليغبن، وأنه لهفان وقادر على أن يشقى ويتحمل أضعاف ما 

إال . الدعوة إلى مقاطعة شركة الكهرباء والترامواي بالكاد تسري في المدينة
أنها أرعدت كيانه، فاندفع محرضاً، يشكو مثلما يشكو الناس، يصرخ قبل أن 
يصرخوا، ثم يصرخ، وقد أرعدت الدعوة كيان المدينة، مثلما يصرخون، في 

 مقهى النوفرة أو في الجامع المناخلية أو في شركة المغازل والمناسج، في
األموي، ويلفته في اآلن نفسه، أكبر فأكبر، أن بعض الصراخ ليس كالعهد به 

  .في مظاهرة مضت، أو إضراب انقضى
هي العصبة، ويذكر أسماء، ال يعني شمسي : كان ثمة من يقول حوله

هي الكتلة، وكان، وهو يقْبل : كان ثمة من يصرخ. منها سوى هشام الساجي
واألتون يلتهب كل يوم، يزيده المطر . يرتد، كمن يرمي بنفسه في األتونأو 

اشتعاالً، كما هبات الهواء العاصف، وترامواي الميدان تحترق، واألسواق 
تغلق، والطالب قد نقلوا التجهيز ومعهد الحقوق والمعهد الطبي ودار 

  .ارةالمعلمات وسواها إلى ساحة الحجاز، ورموا القبعات المسلحة بالحج
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كان االستقالل والوحدة قد . ما عاد شمسي يذكر الغالء واألجور إال لماماً
كان قد أيقن أنه ليس في إضراب في معمل عارف بك القدحة أو في . غَدوا َأولى

هي . شركة المغازل والمناسج، بل هي المظاهرات التي ال تهدأ صباح مساء
تجار، ال شمسي النعنعة وصحبه هم الطالب وال. المدن جميعاً، ال الشام وحدها

لذلك عادت أصوات الناس في صدره . في النوفرة أو في الشركة وحدهم
تتصادى، ال يفرق بين كتلوي أو عصبي أو شيوعي، بين الصغار والكبار، أو 
بين النساء والرجال، وكانت المظاهرة الكبرى قد انطلقت من الجامع األموي بعد 

:  القريب، ويسقط شهيد سماه شمسي في الغداةصالة الجمعة، لتجرف المخفر
هولو التكلي، وكان شمسي يسير في جنازة الشهيد، يكبر مع المكبرين، ويسابق 
 ،ن تسمق على النساء المحتشدات، تهتف بهنسالنفس إلى المرجة، فإذا بح
وتضرب بساعدها العاري في الهواء القارس، ولعلها تخطب، فقد دوى التصفيق 

  .يه، قبل أو بعد أن دوت الهتافات، كذلك الرصاص، وخفقان قلبهفي أذن
*     *     *  

-٣٣-   
أقعد الوهن هشام الساجي ولما يمض شهر على عودة ألف ياء 

وهو يتردى، وصدغاه يخزانه . للصدور، وسرعان ما امتأل البيت بالعواد
  .باإلبر ليل نهار

  :قال الدكتور نورس حين شكا له هشام ذلك
لن يخرب الكون إذا تأخرت ألف ياء شهراً . على مهل: كم نصحتك -

من مكان إلى مكان، : ما رأيتك بعد رجوعك إال مثل السلوقي. أو شهرين
  .ما عدت شاباً يا أستاذ. ونَفَسك يكاد ينقطع

 على -  كما البارحة -كانا اآلن وحيدين، وقد حرص الدكتور نورس 
  :اضباًقال هشام غ. أن يكون آخر المغادرين

ما كفاني حمل المطبعة والجريدة . أنت شيخ الشباب.  البركة فيك- 
أنا زعيم اللجنة العليا أم أنت؟ ماذا تفعل في . حتى رميت علي حمل العصبة
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حمص؟ متى تذبح لنا أضحيتك الكبيرة وتترك شركة الكهرباء؟ الحق على 
  .من زعمك

تجمع : لى مهل لو أخذت برأيي وطبعت الجريدة في أية مطبعة، وع-
شمل عمال مطبعتك، تعوض من ضاع منهم، أما كان هذا أفضل؟ لكن ما 

متى : ترياق تدعو لك بالسالمة، وتسألك. كفى أنك عجوز، بل ورأسك حجر
  يبرد الثأر بين ألف ياء والشيخ زين؟
  :تبسم هشام مستجيباً وهمس

. امتى ما شفيت أنوي أن أكتب عن رحلتي إلى إيطالي.  قل لها برد-
  .لكن أظن أن ترياق تلمح إلى غرض آخر

-صمت ألف ياء عنها:  إياك أن تعيد علي.  
 عنها، وعن الفن كله، ولكن هل أكرر وصيتي؟ إياك أن تذكر لها -

  .متى ما شفيت أنوي أن أرضيها. هذا
 عجل إذن قبل أن يكثر ما تنويه بعد شفائك، وترجع تركض من -

ما بك إال التعب، ولكنك تبعت .  بك مرضما: كم قلت لك. مكان إلى مكان
  صدقتني اآلن؟. الطبيب

  :أغمض هشام قليالً، ثم قال وهو يتلمس صدغيه
  . بعد ما تبلغت موافقة المقطم يا أخي زاد قلقي-
في وقت واحد تنشر المقطم : لغيرك ما صح هذا.  ألنك تهوى النكد-

هذا المجد كاتب وال ما سبقك إلى !! وألف ياء روائع األستاذ هشام الساجي
المقطم تعودت عليك، وأنت . المهم اآلن أن تستريح. صحافي في الشام

  .ال تفكر اآلن في شيء. تعودت عليها
. مرة أفكر في أن أكتب عن وجبة المعكرونة.  ليتني أقدر يا أخي-

اء عليأعود أفكر في أن أكتب عن حزمة الدردار . أخاف أن يضحك القر
هل هذا أفضل؟ فكرت أيضاً أن أبدأ . ذي يشدها حول فأسوالحزام األسود ال
 ومن بعدها فوراً أكتب عن اشتراكية موسوليني أو FASISبالغزل على كلمة 

  .هل هذا مهم؟ أخاف أالّ يساوي فجلة عند القراء. ماركسيته



 

 -٣٩٨-

ما لك ولموسوليني؟ لوال رحلتك الميمونة .  لو فعلوا لكانوا على حق-
  كرت بالكتابة عنه؟إلى إيطاليا هل كنت ف

-تريدني أن أكتب عن العاهرات؟.  ال أظن  
   وِلم ال؟-
 ما قولك إذن في أن الدولة هناك تسمح لألرملة أو للعانس بأن تفعل -

ما تشاء، وأبناء الحرام يمألون الشوارع، بينما تُساق إلى المبغى من تقع بين 
  يدي محترم مثلك ويعتدي عليها؟

 تقع مسكينة بين يدي محترم مثلك ويعجز  أليس هذا أفضل من أن- 
خلّك مع موسوليني، . اترك المرأة بهمها: حتى عن ضمها؟ اسمع مني

  .واترك النساء لي
كان .  هذه المرة لن أخالف نصيحتك، ولو أن غرضك منها خسيس-

لي صديق في بيروت يشبه موسوليني بمن يعلّق في رقبته الحجاب، أو 
س، ويبدأ مؤمناً شديداً، ثم ينتهي إلى خصم لدود لما األيقونة، أو صورة لمارك

  .آمن به؟ وينتهي إلى خشبة مثلك، بال روح
 أليس هذا صاحبك الذي استعرت منه لرسالة جانيت، أو سرقت، كما -

  .حكيت لي؟ ويلي عليه منك
  . والويل علي وعلى كل الناس منك أنت-
قرأت مثل هذا في  ما شبه لك صاحبك موسوليني بالبخيل؟ أذكر أني -

  .وقت قريب
  .أقسم لك أني فكرت بهذا. ماذا قرأت؟ قل، باهللا عليك.  ال-
لو وجدتها فلن .  ال أظن أني ما زلت أحتفظ بالمجلة التي قرأت فيها-

أبخل عليك بها، شرط أالّ تستعير منها أو تسرق، ال لرسالة جانيت القادمة وال 
  ك؟البخيل أناني، وجبان، أليس كذل. لغيرها

  .ما جئت أنت وال كاتبك بجديد.  هكذا يقولون-
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البخيل هوائي، وموسوليني . والبخيل قاس، مخادع وكذاب.  انتظر-
ولكن من أين يأتي الكاتب بهذا الكالم؟ ال أظنه عرف إيطاليا إال . هكذا أيضاً

  .كما عرفتها أنت
نه جوز أي.  ليس من الضروري أن يكون عرفها وال عرف موسوليني-

أنا . حتى لو رأيت كفه مبسوطة.  الحاكم المستبد بخيل، فات الجاحظ مثله.قرأ
لو راح الدكتور نورس األكاشي إلى روما . رحت إلى إيطاليا، شفت وقرأت

لو راح إلى إيطاليا . أو البندقية لما رأى الشحاذين فيها أضعاف ما في الشام
لونة وأعالم ورتب أعياد ومهرجانات وألبسة م: لما رآها لعبة ظريفة وهائلة

كل من فيها يسكنه بخيل . وألقاب ونياشين، وكل من فيها يسكنه موسوليني
  .أما أنا فهكذا رأيتها. ومستبد

  .آه لو أن ألمتنا قائداً مثل موسوليني:  وأما أنا فأقول-
نحن بحاجة إلى قائد نلتف حوله، حتى لو كان .  في هذا ال أخالفك-

لينين؟ واحد مثل هؤالء، ال : ثل نابليون؟ قلمثل موسوليني، فكيف لو كان م
مثل الدكتور نورس األكاشي الذي يريد أن يقود العصبة من حمص، حتى ال 

  .تضيع منه الوظيفة
 ألنك مريض علي أن أحتملك، لكن أنا لست مثل جريدة ألف ياء، -

  .وثأري ال يبرد، فخذ حذرك من اآلن
عاد صدغا هشام قال الدكتور نورس وهو ينصرف ضاحكاً، وقد 

يخزانه، وكانت دقات ساعة الحائط المذهبة تنصف الليل، مذكرة بعشر ليال 
  .انقضت وهشام غافل عنها، إذ بات ينام مبكراً منذ الزم السرير

*     *     *  
لكن نوم هشام كان في الليالي السابقة أهدأ وأعمق، ليس ألن الدكتور 

طبيب، وال ألن وخز الصدغين تواتر نورس ألهاه عن الحبوب التي أمر بها ال
أسرع، بل ألنه فكر طويالً، قبل أن يغفو، فيما سوف يكتب أللف ياء 

ولعل ذلك ما جعله يبكّر في النهوض، ويمشي متهيباً إلى الطاولة، . والمقطم
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يتلمس صدغيه، يقلّب علبة الحبوب، ثم يودعها في الدرج، ويقبل على طقوسه 
ة أصابعه بفرشاة األسنان، وضياع المشط، الصباحية بشوق، يضحك لعثر

يتحسر على األيام التي اختلسها المرض منه، ويعود بكأس الشاي إلى 
  .الطاولة، يرمق األقالم والورق، ويبدأ الكتابة

ثم راح صدغاه يقاطعانه كل . بعد قليل قاطعته طرقات الخادمة العجوز
لجأ إلى السرير، حين، لكنه حين عاوده الوهن، كان قد سود صفحتين، ف

  .مطمئناً، ونام بعمق
دقات ساعة الحائط التي نصفت النهار، وصوت العجوز المنادي 
بالغداء، أيقظاه بعنف، لكن الصدغين لم يخزا، والطاولة راحت تغمز، وهو 

ولما قاطعته ضربات سليم أفندي البسمة . يغمز ويستبطئ، ثم يلبي مشوقاً
ت المسودة قد تراكمت، وظالل المغيب كانت الخادمة قد انصرفت، والصفحا

  .مألت الغرفة
*     *     *  

قد يكون جريه منذ عاد خلف المطبعة وألف ياء، ما هون عليه أن يبتعد 
وقد يكون ذلك ما جعله يؤالف . عن سليم أفندي والكتلة، والباشا شكيم أيضاً

تابه بارداً، كذلك جاء ع. بصعوبة الوجوه الجديدة التي استجابت لدعوة العصبة
  .على الرغم من أنه افتقد سليم أفندي والباشا بين عواده، منذ تكاثروا
وفيما راحتا . ومنذ ذلك المساء عاد يجري، وألف ياء والمقطم تستحثانه

 وكان الدكتور نورس قد انتقل إلى - تنشران ما انتهى من كتابته عن إيطاليا 
 وما يصل من - تابة عن اسكندرون  لبث أياماً يتردد بين أن يبدأ بالك-الشام 

 وبين أن يفي بالوعد الذي ال يفتأ - أنبائها يضيف إلى همومه هماً جديداً 
ولعل ذلك ما نثر في نهاية ما كتب . الدكتور نورس يذكر به، لترضى ترياق

عن إيطاليا شيات عن امرأة عربية جديدة، فيها من العفة والقوة والوعي ما 
وانتظر إثر ذلك ِمدحة من . ليا، وال من الغرب كلهليس في امرأة من إيطا

أين : ترياق، لكنه لم يتلق إال سؤاالً ساخراً وموجعاً في قصاصة من جانيت
  هي تلك المرأة يا عزيزي هشام؟
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قبل أن يحسم تردده جره الدكتور نورس جراً إلى حلب، فقرق خان، 
ة جنوباً، يصل الليل ثم انقذف به إلى أرزين شماالً، وأنطاكي. فاسكندرون

بالنهار، وكل شيء يلهب ويعيي، يذكر بصخب البحر بين االسكندرية 
والبندقية، أو بين البندقية وبيروت، يطلق اآلهات التي تحسد الدكتور نورس 
على شبابه، يخز صدغيه بشعار هنا وشعار هناك، يرميه بين دكان ومدرسة، 

فيها الناس األوقات الخمسة، برنيطة لتركي وسيدارة لعربي، كنيسة يصلّي 
وجامع ينأى في الحي التركي، حارس يسرق كل نهار المصابيح الكهربائية، 
وتالميذ ينطرون الحارس، عمال يتوافدون كل مساء على المدرسة، وتالميذ 
يعلمونهم حرفاً حرفاً من األلف إلى الياء، وهشام يحدثهم عن جريدة تحمل 

والدكتور نورس ال يجيد . كالم مثل الدكتور نورساسماً شبيهاً، لكنه ال يجيد ال
والدكتور واألستاذ يتباريان، من مدرسة إلى . الكالم مثل األستاذ زين العرب

دكان، ومن كنيسة إلى جامع، فيلهو هشام عنهما بالفتيات المسيحيات اللواتي 
ثم يلهو عنهما بصحبة نجاتي أمين، يخوضان في . يحتفلن بعيد المولد النبوي

لكن هشام . لسوق، يخرجان نهار الجمعة مع تجار آخرين إلى سوار أنطاكيةا
والفالحون ينصرفون عن . ال يجيد الكالم مثل نجاتي أو أي من التجار

ِهدون حفنة من التراب أو  لغة أخرى، ينكرون التتريك، ويشْالجورنالجي إلى
رابية، نقطة من الدم على عروبتهم، ثم يدارون حين يرمح حصان على ال

يصهل الحصان بالتركية أو بالعربية، يختلط السمع والنظر، يتساءل هشام عن 
رئيس البرلمان، أو عمن قاد معه ثورة هنا؟ من قتل ومن خان؟ من هاجر إلى 
الرئاسة، ومن ال يزال يقيم؟ وإذ يظل السؤال تائهاً، يلحق هشام بنجاتي، أو 

ح عليهم بزعيق البحارة أو بالدكتور نورس، أو باألستاذ زين العرب، يل
الباخرة أو النوارس، يتواطأ معهم أو مع شبان صغار على استئجار غرفة 
صغيرة، يمأل الغرفة بالكتب، يفرح بالحيلة على فرنسا، يتحداها أن تمنع 
النوادي واألحزاب، يسمي الغرفة نادياً للفنون، يصغي إلى األستاذ زين 

آلن في العصبة، أو أنهم غداً، بعد أن يعود العرب، يصدق أن آالفاً ينضوون ا
والدكتور نورس إلى الشام، سيصبحون آالفاً مؤلفة، فال صوت هاهنا إال 

إما أن تكون عربياً . صوت العروبة، ال صوت لشيوعي أو لسوري قومي

 ٢٦ م–التيجان 
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هشام يهتف، األستاذ زين العرب يهتف، الدكتور . وإما أن تكون تركياً
، القطار الصاخب، األنفاس التي ما فتئت نورس، نجاتي، البحر الصاخب

تصخب منذ أسلمته الباخرة إلى أنفاس األرز وأجنحة النوارس، حتى أسلمته 
اسكندرون إلى وخز الصدغين والوهن من جديد، وألجأته إلى السرير أسبوعاً 

  .بين حلب والشام في طريق العودة، وقد سبقه الدكتور نورس
*     *     *  

طاولة على الشفاء، وأقبل يكتب محموماً، كأنما يقبض من ثانية أعانته ال
جديد على ما ضيع من سنواته، يخرب بأظافره الحدود التي رسمت فرنسا 
وتركيا فضيعت كيليكيا، يترحم على العثماني األخير الذي اعترف للعرب 
بكيليكيا واسكندرون، يتوعد أتاتورك وستالين معاً بمعاهدة سيفر، يمزق بيديه 

هدة لوزان، كي يحسم اآلن النزاع بين تركيا والعراق وبريطانيا وفرنسا معا
يشتم عصبة األمم التي حسمت النزاع كما شاء . حول اسكندرون والموصل

وكلما اقترب من اليوم . الغرب، فرمت الموصل لبريطانيا واسكندرون لفرنسا
 نكاية الذي يكتب فيه تفاقم حنقه على فرنسا التي أعطت كيليكيا لتركية

ببريطانيا، ثم أغدقت عليها باالمتيازات في اسكندرون، والعرب بال نصير، 
  !إال أن يكون تركياً مؤمناً أو عضواً في الحزب العربي األرمني

ما كادت ألف ياء تبدأ بنشر المقاالت األربع التي أنجز في أربعة أيام، 
ره بها منذ  ولم يكن الدكتور نورس قد ذكّ- حتى ذكرته نفسه برضى ترياق 

 فعاد يكتب أيضاً، ولكن بحماسة أدنى، وبحذر، لذلك -توجها إلى اسكندرون 
  .تحاشى الدكتور نورس ومسرح ترياق حتى نشرت ألف ياء ما كتب

  :سأل الدكتور نورس ضاحكاً
   ما لك حولت أعمدة الجريدة إلى طاوالت في األزبكية؟-

  :وقالت ترياق
ويلي على . ويلي على البشارف:  تلعلع مأتم، والندابةلى بل حولها إ-

  .األدوار والليالي
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  :وقال الدكتور نورس
  .المواويل والموشحات:  ال تنسي-

الفن فن، ال : كان ذلك عندما نشرت ألف ياء مقالة هشام األولى بعنوان
وانصرف هشام غاضباً، وضحكة ترياق تسترضيه، والدكتور . قديم وال جديد
غاضباً حتى اتصلت به ترياق، وكانت ألف ياء قد لكنه ظل . نورس يلحق به

  .بال هز بال رهز: نشرت مقالته الثانية بعنوان
  :قالت

ألوان بديعة كما قلت، ال هز :  هذا هو الرقص الجديد يا أستاذ هشام-
ألوان تبرق فيها : ليتك أضفت. ورهز بصحبة كأس من العرق أو الويسكي

 ترى كل هذا في مسرح ترياق هل. استنبول مثل باريس وحلب وغرناطة
  الصوان فعالً، أم هو كالم جرائد؟

  :استّل سؤالها منه الغبطة التي غمرته بها كلماتها األولى، وهمس عاتباً
   هل عرفتني بوجهين؟-
من يندب على الغناء القديم كيف يقول هذا . الجرائد تحير.  ال تزعل-

  في الرقص؟
  :رد ممتعضاً

  .هذا ما أستطيع أن أكتبه والسالم. هكذا أحس.  ال اعرف-
وودعها متعالياً على دعوتها، والغبطة تخاتله من جديد، وهو يلتفّ 
عليها أياماً، قبل أن يحمل األستاذ مؤيد عبد البر إليه وإلى الدكتور نورس 

وكانت . دعوة عاجلة إلى مؤتمر يعقده بعض األساتذة في زحلة، عما قريب
 أخذت تشتم الكاتب الذي يكتب في السياسة كما الجرائد الموالية لفرنسا قد

  .يكتب في الرقص، ويبدو في كل حال أكبر جهالً

*     *     *  
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إبان عودة ألف ياء إلى الصدور، كان هشام قد كتب عموداً، نوه فيه 
وفي حمى لهاثه نسي أن يذكر اسم . بكتاب جديد عن الحبشة، لكاتب جديد

وقبل . ستاذ مؤيد عبد البر جاء بنفسه إلى الجريدةلكن األ. الكاتب واسم الكتاب
  :أن يشكره هشام على الدعوة التي يحمل، اعتذر عن النسيان، وقال ممازحاً

كيف لم تجمعنا الشام؟ ظننتك . أظن أني ال أكبرك.  أنت لست صغيراً-
  .ما من أحد حولي أيضاً يعرفك. من مدينة أخرى، أو لست سورياً

  :قال األستاذ مؤيد
. رجعت من ألمانيا من كم سنة. بين التجهيز وبيتي أمضي الوقت -

  .كأني غريب عن المدينة
قال هشام بود:  

أنت . لديك الوقت لتقرأ وتكتب على مهل.  أنت مدرس إذن؟ هنيئاً لك-
  ماذا كنت تفعل في ألمانيا؟. ال تلهث مثلي

  .درست الفلسفة والتاريخ.  كنت أدرس-
  :حدق هشام مبهوراً، وقال

لكن أين كنت قبل ذلك هنا؟ ال .  بعد هذا العمر؟ هنيئاً لك مرة ثانية-
  .أظنك أمضيت شبابك في ألمانيا

أما قبل سفري . ذهبت إليها متأخراً، في السنة األخيرة للثورة.  ال-
. ولكن أغلب وقتي كان يمضي مع الدراويش. فكنت أعلّم أيضاً في الفيصلية

  .لغينميةكنت غارقاً حتى شحمة أذني في ا
  أليس كذلك؟.  والعلم في الكبر كالنقش في الحجر-

  :قال هشام ضاحكاً، ثم أردف مقطباً
ما زلت؟ غيرت طريقتك أم ال؟ بعد . الغينمية؟ كنت صوفياً إذن:  قلت-

  .رحيل شيخكم إلى مصر ضعفت طريقتكم
 لوال رحيل الشيخ، ومن بعده الثورة، لبقيت معلقاً بين المدرسة -

  .البيتوالجامع و



 

 -٤٠٥-

 كيف خطر لك بعد هذا أن تتغرب وتدرس؟ من يراك اآلن ال يخطر -
  .أرجو أن نكون أصدقاء. حدثني. له أنك كنت في يوم من الدراويش

كان يسميني العاقل الوحيد .  اختلفت مع إخواني بعد رحيل شيخنا-
. البد أنك عرفت الكثيرين من الطرق جميعها. تراه أخطأ؟ ال تضحك. بينهم

ما يفعل المرء : كان شيخي يسألني، وكنت أسأله.  في الشام يعرفكل من
. حين ينقلب اإليمان والتعبد إلى هبل؟ كنت أسمي نفسي األهبل الوحيد بينهم

لكنّي . ولما صدقت الشيخ كان رحل، وعزمت على اللحاق به إلى مصر
كان . هاتعلمتها بسرعة، واختلطت بأمثالك قبل الثورة وأثناء. تلهيت بالفرنسية

بعت ألخي تيسير حصتي، وركبت القطار إلى . يجب أن نلتقي منذ تلك األيام
  عم أحدثك أيضاً؟. وهكذا. تركيا

   كنت عازباً إذن؟ ما زلت؟-
  .وفي برلين تركت امرأة كالبدر.  بعد عودتي بقليل تزوجت-
  .يبدو أن شيخك أخطأ.  ال تؤاخذني-

  :جدقال هشام غامزاً، فنهض مؤيد مصطنعاً ال
انتظر على األقل جلسة ثانية، اثنتين، حتى .  وأنا أهبل؟ سامحك اهللا-

  .تحكم على عقلي
. يحق لي إذن أن أحكم.  لقاؤنا األول كان في كتابك، وهذا هو الثاني-

  .إما كبير العقل، وإما كبير الهبل، فاختر ما يحلو لك: أنت يا أخي
يخطو ببطء نحو قال هشام وهو يصافحه بحرارة، وكرر مؤيد، وهو 

الباب، وصيته بالتكتم على المؤتمر، وبالحذر في السفر، لكن رنين الهاتف لم 
  .يجعل هشام يتبين همس مؤيد

*     *     *  
  :قال الدكتور نورس

  . علي أن أتحسب لما قد يحرجني في مؤتمر كهذا-
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  :قال هشام
  . هذا كالم الزعماء-

  :قال الدكتور نورس
لمؤتمر لكم أنتم الكتّاب فما شغلي فيه؟ إذا كان ا.  حتى لو كان كذلك-

  .أنا أفوضك باسم اللجنة العليا. األمر يتعلق بالعصبة، فأنت المفوض
وكما . هكذا مضى هشام إلى مؤتمر المثقفين، يقدم رجالً ويؤخّر أخرى

يصغي طوال الوقت، وتفور أعماقه بالحماسة، تضج : كان في مؤتمر العصبة
أما المؤتمرون الذين كان وأمثاله . ه الصعاب، ويجتاحه األسىباألحالم، تتخايل ل

من غير الشبان، أو من غير الدارسين في أوروبا، قلّة بينهم، فكانوا يتبارون في 
فيديراسيون أم كونفيديراسيون؟ اتحاد عربي  :تحديد شكل الوحدة العربية القادمة

  ة، القادم من حماه؟أم واليات عربية متحدة، كما ألح األستاذ حسام النقش
وافق هشام على سائر ما قرره المؤتمرون، من إصدار مجلة باسمهم، إلى 

ولما انفضوا، انسّل مع األستاذ مؤيد واألستاذ حسام إلى . إنشاء حزب جديد
  :وكان عقب المداخلة الحارة األولى لألستاذ حسام، قد همس في أذن مؤيد. زحلة

لكني ال . رأت له في مجلة أو جريدة عرفني بهذا الشاب؟ أظن أني ق-
  .أعرف له كتاباً

  :قال مؤيد وهو يومئ لحسام في االستراحة التي لم تتأخر
تعرفت عليه في باريس في .  حسام تخرج من السوربون منذ سنتين-

هو، منذ كان في باريس، . يدرس التاريخ في تجهيز حماه. زيارتي اليتيمة لها
لكن أظن أنه عندما يصبح في . ليس له كتاب بعد. يكتب لمجلة الرسالة خاصة

نحن . سنّي أو سنّك، يكون قد ألّف عشرة كتب، أو صار من ألمع الكتّاب
  .نتزاور كل صيف، في الشام أو في حماه

تذكر وهو يتأمل شقرة شاربي حسام، أنه قرأ له عشية سفره إلى روما 
تذكر أنه تمنّى . ريما ينعاه على المثقف الشامي من قصور عن المثقف المص

وقال . آنئٍذ لو يفسح له السفر، كي يرد على تلك المقالة الظالمة رداً مفحماً
  :مقاطعاً همس مؤيد لحسام



 

 -٤٠٧-

.  ال تدع حماسة الشباب تجرفك في المؤتمر كما تجرفك في كتابتك-
  أما غيرت رأيك بالمثقف الشامي والمثقف المصري؟

  :قال حسام مرتبكاً
  !تك المقالة؟ يا اهللا أنت أيضاً أساء-

  :قال مؤيد
مثقف شامي ومثقف مصري؟  يكفينا :  األستاذ هشام يقول أيضاً-

في المؤتمر . والخطأ الشائع في لغتنا أخطر من خطأ النحاة. األستاذ حسام
  ...وأنت وهو. نقول وحدة عربية وقومية عربية ومثقف عربي

  :قال هشام مقاطعاً
لكني أظن أن هذا . يقك هو السببصد.  أعتذر يا أخي، زلّة لسان-

  .المؤتمر وحده يرد على مقالته
  :قال حسام

حتى .  أغلب من في المؤتمر يا أستاذ هشام ما زال في بداية الطريق-
المثقف . األستاذ مؤيد، ولو كان يكبرنا، إنما بدأ يكتب وينشر منذ سنوات قليلة

. ت أو عشرينالشامي اآلن غيره باألمس القريب، غيره قبل عشر سنوا
المثقف الشرقي، من جيلنا كان أم من جيلك : أظن. المثقف المصري أيضاً

حتى من يدير وجهه عن هذا العصر أظنه . أنت واألستاذ مؤيد، أو ممن سبقوا
  .يتبدل في هذه األيام، ولم يعد كما كان

  :قال هشام مخفياً ضيقه
الثقافة في  أنت تعنيني وأمثالي إذن؟ ال تنس فضل ذلك الجيل على -

هل أعدد لك من منهم ال . مصر نفسها، من الشعر إلى الصحافة إلى سواها
  يزال حياً يكتب، وإن كان ال يرزق؟

  :قال حسام متودداً
أعرف . ورأسي ينحني احتراماً لمن تذكر.  لست جاهالً إلى هذا الحد-

فقر أو أيضاً ما كان يدفع بالمثقف الشامي إلى الهجرة، من االضطهاد إلى ال
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مقالتي تساءلت . لم أعن من يقيم في مصر أو في المهاجر األمريكية. الطموح
لماذا يكبر المثقف الشامي عدما يهاجر؟ المثقف الشرقي تكبر : إذا كنت تذكر

. غالباً همومه، أفكاره، كتابته، عندما يهاجر، ولو إلى وكر آخر في الشرق
ما فعل المثقف الشامي بعد الحرب؟ لماذا؟ منذ بداية المقالة سألت يا أستاذي ع

اآلن يبدو لي كأن . ليس في الشعر أو في تراثنا األدبي، بل في سائر القضايا
دماً جديداً يسري في المثقف الشامي والمصري، في المثقف العربي، حتى ال 

وفي حقيبتي مقالة صغيرة حول ذلك، أنوي نشرها في . يؤاخذني األستاذ مؤيد
  .بعد المؤتمرمجلة ما في بيروت 

  :قال هشام
وإذا كان فيها ما أخالفه، .  أين هي؟ هات ألنشرها لك في ألف ياء-

  .فلي أن أرد عليها
 أشكرك، وأرجو أال تغضبك مثل تلك المقالة، وإن كان يشرفني أن -

  .ترد أو تعلق عليها
ولم يفسح المؤتمر . قال حسام، ومؤيد يستحثهما على العودة إلى الجلسة

يقرأ المقالة إال في يومه األخير، فغص لما ال زال حسام يأخذه على لهشام أن 
وفي الطريق إلى زحلة حذّره ثانية . من يكبرونه، وإن بخمس أو عشر سنين

من حماسة الشباب الجارفة، وهو يستعيد ما علق بذاكرته من توكيد حسام 
ا العرب على أن البذور التي تبذر اآلن في األرض الثقافية، سوف تمأل دني

لعشرات السنين، من الدين والتراث األدبي والفلسفي إلى القومية العربية أو 
السورية، من اآلشورية والفينيقية إلى االشتراكية والشيوعية، من الفنون 
والعلمانية والتأورب إلى آخر ما لم يعد يذكره هشام، ولكنه رآه خليطاً من 

  .الثقافة والسياسة، وضرباً في المجهول
  :ل حسامقا
لكني أظن أن هذا الخليط سوف يدوم في .  لم تغب مالحظتك عني-

وليس هذا ما نسميه بالنبوءة، بل ما يسمونه في . الشرق كله، ما دام شرقاً
ماذا فعلنا في المؤتمر؟ أليس ثقافة وسياسة؟ ما المجلة التي . االستقراء: الغرب
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ماذا . هذا مؤيد إلى جانبكقررنا أن نصدر؟ وما الحزب الذي تمنينا أن يقوم؟ 
  كتب عن الحبشة؟ تاريخ أم سياسة أم اقتصاد؟

  :قال هشام
  . كل ذلك-

  :قال حسام
   وعمله هذا، أليس ثقافة؟-

أحس هشام أنه يحاصر، فالتفت إلى مؤيد، وهو يود أن يوضح ما رمى 
إليه من الفصل والوصل بين الثقافة والسياسة، لكنه رأى التخوم تختلط بينهما، 

  :خشي أن يزيده مؤيد تضليالً، فسألو
 من كل الدنيا ما أعجبك أن تكتب إال عن الحبشة؟ بالد العرب مليئة -

هل اتصلوا بك . الشيوعيون اآلن مهتمون بها، لكنك سبقتهم. بما هو أدهى
  سراً، وكلفوك أن تكتب ما كتبت؟

  :قال مؤيد
 العالم تبلعها الحبشة آخر دولة مستقلة في.  سامحك اهللا يا أستاذ هشام-
بريطانيا تعارض إيطاليا، لكنها ال تبيع . إيطاليا تريد الحبشة: انظر. أوروبا

اليابان صديقة للحبشة، وعدوة إيطاليا، لكنها تبيع صديقتها . الحبشة رصاصة
الفاتيكان مهيم بالحبشة المسيحية، . السيوف لتحارب بها الدبابات اإليطالية

. يا حليفة إيطاليا، نعم، لكنها عدوتها في الحبشةألمان. ويسجد للدوتشة أيضاً
وأميركا تتسلّل مثل الحية الرقطاء بعد اكتشاف النفط هناك، وبريطانيا يسيل 

  هذا كله يخصك أم ال؟ هذا كله يجعل واحدنا يكتب أم ال؟. لعابها
  :قال هشام

  . هذا سياسة، وربما اقتصاد-
  :قال مؤيد

من الهند إلى ليبيا، أقصد : قلت لكتاريخ، إذا ما :  وسوف تقول لي-
كل الشعوب . أثيوبيا: كل ما وراء مصر والشام، سماه اإلغريق والرومان
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حتى جاء الحبش . ال تنس اآلشوريين. السوداء والسمراء كانت تعد أثيوبية
ولقحوا القبائل بلقاح اليمن، وسموا تلك البالد باسمهم، ليست قرابة الهم وحدها 

نصف العرب في إفريقيا يا هشام، . قرابة الدم: قل أيضاً. لكتابةما دفعني إلى ا
  .فال تلمني إذا اخترت الحبشة
  :قال حسام مخاطباً مؤيد

النجاشي . دين:  وتلك اللوحة التي وضعتها، سوف يقول هشام عنها-
كيف انتصرت علي؟ ملكة بريطانيا تمد يدها : يسجد للملكة فكتوريا سائالً

ماذا يسمي هشام اللوحة نفسها، ال ما كتب . نني مسيحيةأل: بالتوراة مجيبة
  مؤيد عنها؟ فن وثقافة، أم ماذا؟

  . رأيت اللوحة بعيني في مبنى جمعية الشبان المسيحية في القدس-
قال مؤيد، وحسام يلوح للبوسطة التي كانت تتحرك ببطء، ثم يعدو نحو 

ينما راح هشام الساحة التي بدت في ذلك العصر شاحبة، وهرول مؤيد، ب
  .يتقافز فوق الوحل، ويتمهل البوسطة وصاحبيه ساخطاً

*     *     *  
كما . نشرت ألف ياء مقررات المؤتمر باحتفاء، وخبراً مطوالً عنه

نشرت لمؤيد مقالة تبث دعوة للمؤتمر إلى التجديد في األدب والفكر والفن، 
الدكتور نورس، وأغضبت الجريدة . دعوة المؤتمر إلى حزب جديد: وبخاصة

  :فصاح بهشام في مكتبه
 كيف تطبل لهذه الدعوة وأنت عصبي؟ ألف ياء تروج لحزب جديد، -

  أم هي لسان عصبة العمل القومي؟
  :قال هشام مرققاً صوته

ودعوة المؤتمر تالقي دعوتنا .  ليتها تكون المنبر لكل دعوة جديدة-
  .على كل حال

  :قال نورس باستعالء
ما . أنا أخطأت حين تركتك تذهب إلى زحلة. لوحيدة دعوتنا هي ا-

  .كان يجب أن أنسى أنك قادم إلينا من الكتلة



 

 -٤١١-

  :سأل هشام باستياء وشّاه الحزن
   ماذا يعني أني قادم من الكتلة؟-
 يعني أنه يسهل عليك أن تصفق في مؤتمر زحلة لكل كلمة، كما - 

.  تكون نقيةيعني أن روح العصبة فيك قد ال. صفقت في مؤتمر قرنايل
بيننا من هو . لذلك يمكن أن تختلط عليك األشباه، وهذا ال يخصك وحدك

إذا كان عليكم أن تكونوا صارمين مع أنفسكم بسبب ذلك، . مثلك، ال ريب
ا . فعلينا نحن أيضاً أن نكون صارمين معكم العصبة مقدسة، وقضيتن

  .مقدسة، ال تهاون فيها
غير أنه كتب عموداً صغيراً، . مةخرج هشام من المكتب مؤثراً السال

تأخر في نشره يومين، ينعي فيه على الشبان الذين تعمى أبصارهم، حين 
يتحزبون، عمن يجاهد إلى جانبهم خارج أحزابهم، أو عمن يمكن أن ينزل إلى 

وقرن أوالء الشبان إلى من في األجيال السابقة، ممن حرم . الساح بعد حين
 حزبه، بينما أهواء الناس تصطخب، وال يقدر أحد على الناس التحزب إال في

من أن يحزمها بحزامه، سواء أتعمم بالعمامة، أم تطاووس بالطربوش، أم 
تخايل بالقبعة، وحلق ذقنه كل صباح، وسواء أكان الدوتشة أم الفوهرر أم 

وفي نهاية العمود حذّر العمود هشام من األذى الذي ينجم عن أن يظن . نبياً
  .سه العصمةآدمي بنف

أدرك نورس اإلشارة، كما أكدت ثورته ضد الجريدة، ثم شكوكه فيما 
يحمل عصبياً على االجتماع بالشيخ زين، أو عما يجعل الشيخ زين يدعو 

ولما تواتر على هشام ذلك من عديدين، قال كاتماً . عصبياً دون سواه
  :غضبه وألمه

لكني لم أضع يدي في . ةقد ال تشفع لي النية الحسن.  قد أكون أخطأت-
أما قرارات العصبة فليست آيات من . يد الشيخ زين ولن أضعها في يد عميلة

هل يحق لي أن أرفض : اسألوا الدكتور. القرآن، وال من اإلنجيل أو التوراة
زعامته للعصبة، بحجة أنه سليل بيت األكاشي، ما دامت العصبة قد قررت 

  محاربة اإلقطاع؟
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غير أنه كتم . ة أدرك أيضاً إشارة ذلك العمود الصغيرسليم أفندي البسم
غيظه، وآثر أن يزور الجريدة بعد هجران، واقترح على هشام أن يرافقه إلى 

  .بغداد لتهنئة الملك الجديد، والبحث عن نصرة عنده لسورية
. تبادل الرجالن نظرات خاطفة، قبل أن تعلن هزات رأس هشام الموافقة

 بتعاليه على الصراع أو يذكّر بصحبة، واآلخر يعجب بخبث لكأن واحداً كان يدّل
األول، يعترف له بجميل ما، ويهتبل السانحة ليؤكد لنفسه، قبل أن يؤكد للدكتور 

وألن الذين سوف يسافرون بقيادة سليم أفندي، . نورس، أنه ليس أجيراً أو عبداً
  .كعصبيجميعاً، من الكتلة، أشاع هشام أنه يرافق الوفد كصحافي، ال 

*     *     *  
وله . كان األمل بالملك العراقي الشاب قد تجدد، بعد ما خاب بأبيه وجده

وحال لهشام أن يكتب قبيل . هتفت العصبة مثل كثيرين، أو أعلى وأطول
السفر، فيرسم بغداد قبلة للقومية العربية، كما كانت مكة منذ عشرين عاماً، 

  .أنطاكية بوحدة سورية والعراقوأشهد على صدقه هتافات اسكندرون و
غير أن الملك الشاب اشترط في لقائه الوحيد بالوفد، لقاء نصرته 

كان ذلك في اليوم الثالث لوصول . لسورية، أن يكون عرشها ألخيه الصغير
. الوفد، ولحظ هشام أن عيوناً من الوفد أبرقت، وأخرى أعتمت، أو لم تبال

 في آن، وتنطويان أيضاً على أسئلة وخيل إليه أن عينيه تفعالن ذلك كله
ووجع، فأنكر الشروط والمقايضة، وعندما انتهى اللقاء بالملك، والعشاء الذي 
أعقب اللقاء، وكرر فيه رئيس الوزراء شرط الملك، همس في أذن سليم أفندي 

  :إلى يمينه
 أين أنت يا رشاد الجويبري؟ أين أنت يا عمر التكلي ويا صهري -
  سري؟

  : أفنديهمس سليم
  .اسكت اآلن.  رحم اهللا الملكيين وحزبهم-

  :وفي الطريق إلى األوتيل، همس سليم أفندي في أذن هشام
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أرأيتم كم أخذ منه الحديث عن اليهود .  ال تقس على الملك يا هشام-
لو عاش حتى سمع من . وفلسطين والصهيونية؟ رحم اهللا ماجد بك الجويبري

  .الملك ما سمعناه
  :ليم أفندي يضغط على ساعده كي يخفض صوتهقال هشام، وس

ويكفي رشاد بك ما سمعه من المرحوم .  يكفي ماجد بك ما سمعه-
  ...شقيقه، ويكفينا ما سمعنا من

  :همس سليم أفندي مقاطعاً
  . هذا الملك ينوء أكثر من المرحوم والده بثقل اليهود في العراق-

  :همس هشام
كل ما . نكم أذهلني ما عرفتأمس في غيبتي القصيرة ع.  هذا صحيح-

زرته مطبعة دنكور الحديثة، ولكني علمت أن لليهود في بغداد سبع مطابع 
ماذا تساوي . وسبع مجالت، ولهم أيضاً شركة الطباعة والتجارة المحدودة

  مطبعة ألف ياء يا سليم أفندي؟
هذا ليس إعجاباً، هو .  لذلك سمعنا ما سمعناه من الملك عن هتلر-
  .ا أظنأكثر، كم
 وما سمعناه قبل قليل من وزير المعارف عن موسوليني وأتاتورك -

فيما يخص هتلر والملك، أظنك على حق، . ورضا بهلوي، ال أقصد اليهود
  .لكن أظن أن لرنين هذه األسماء أينما درت في بغداد معنى آخر وأكبر

  . وبسمارك أيضاً، ال تنس-
إذا تلقى الطالب . اه قبل قليل ليت وزير المعارف عندنا يفعل ما سمعن-

تدريبات عسكرية فهذا يغرس فيهم صناعة الموت وتقديس الشهادة، كما قال 
  .الوزير العراقي، وهذا ما نحن بحاجة إليه مثل العراق

وكانت السيارة التي تقّل الوفد قد توقفت أمام األوتيل فهمس سليم أفندي 
  :على عجل
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تى ما ذكر الوزير من توحيد ح.  العرب كلهم بحاجة إلى مثل هذا-
لباس البنات والمعلمات في المدارس ضروري جداً، كي يبتعدوا عن الزينة 

لو ربينا أبناءنا وبناتنا هكذا منذ اليوم، فكيف يكون األمر . والكعوب العالية
  بعد عشر سنين؟

اقترب رضا بك من هشام، وقد توجه كل من أعضاء الوفد إلى غرفته، 
  :ولكزه قائالً

ِبم كنت تهرف أنت وسليم أفندي طوال . خذ لك صحبة بعد قتالة -
ولكن إذا كانت يدنا قاصرة عن الملك . الطريق؟ من غير قصد سمعت الكثير

واليهود وهتلر وموسوليني ومن عددت ومعهم وزير المعارف والشباب، فيدنا 
 يمكن أن تطول ما نحن بحاجة إليه اآلن بدالً من. يمكن أن تطول غير ذلك
  .ثرثرتك أنت وسليم أفندي

كانت غرفتا رضا بك وهشام تتجاوران في بداية الممر، في الطابق 
  :توقف رضا بك أمام باب غرفته، وأردف. األول

  . ما حك جلدك غير ظفرك-
  :قال هشام، وهو يرمي الممر الخالي بنظرات كسولة

ب الشيوخ ينامون باكراً، أما الشبا.  لن تدعوني إلى الدخول، أعرف-
ما الذي عنيته يا رضا . مثلي، فلوال العشاء الدسم ما كانوا ينامون حتى الفجر

  بك؟
  :قال رضا بك

من فترة وأنا أفكر . أنا أكثر شباباً منك.  اسمع وال تتثاءب يا عجوز-
في مشروع صغير جداً وكبير جداً، يوفر الكثير على كل من يريد أن يخدم 

يغنينا عن عرش جديد، يقايضوننا به سورية، من الذي يدخل السجن إلى ما 
. سأبدأ بجمع التبرعات. وأي عون يمكن أن يقدموا؟ طيب. هنا لقاء العون
أنا أبدأ بالفرنك، وال أضعه . والمليون يبدأ بالسنتيم، كما يقولون. بالفرنك أبدأ
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بل لجنة تنفقه على ما يخدم . ال أمد له يدي وحدي. في جيبي، بل في البنك
: سمه.  له بالكتلةالمشروع ال شأن. من الكتلة وحدهاليست لجنة . سورية

  ما رأيك يا هشام الساجي؟. مشروع الزرب من أجل سورية. مشروع الفرنك
  :مد هشام كفّه، وقال بحرارة

  . انا معك-
  :قال رضا بك

  .وفي الشام نعود إليه.  انس ذلك اآلن-
*     *     *  

اً خالل ما تبقى من أيام فكر في المشروع ملي. لكن هشام لم ينس
رأى نفسه مع رضا بك وكثيرين في . ورأى المشروع ينهض. الزيارة

وما اهتم في أن يحمل . مكتب يضاهي مكتب الكتلة أو مكتب العصبة
المهم أنه ينفق على ما يكتب هشام وسواه، . المكتب اسم رضا بك وسواه

. ياء تعجز عنهمن أجل سورية، بل من أجل العرب جميعاً، ما دامت ألف 
كان يحلم أن يجمع المكتب الوثائق التي تتصل باالنتداب، وبالثورة، 
وباستقالل العراق، وما فعلت الصهيونية في فلسطين منذ االنتداب 
االنكليزي، فيكون له مغلفات جمة، أكبر وأغنى من المغلف الذي أرسلت 

كتباً في ذلك، كان يحلم أن يكتب كثيرون نشرات أو بيانات أو . إليه جانيت
ولما أرسل الدعوة إلى المشروع في . ويأسى ألن الجريدة لن تفسح له بينهم

ألف ياء، بدا يداعب أحالمه، بعيداً عما فكر به رضا بك الذي هتف إليه 
  :عندما قرأ الدعوة

  متى نبدأ؟. وضعت كفك في كفي.  أنت عاهدتني في بغداد-
  :قال هشام وقد بوغت

  .ابدأ أنت، أنا يكفيني حمل الجريدة. رضا بك المشروع مشروعك يا -
   وترخي حمل كالمك اليوم علي وحدي؟-
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كثيرون أقدر مني لن يتأخروا .  أحمل معك بقدر طاقتي، وال تخف-
هات صيغة اإلعالن . لك مني إعالن يومي مجاني لثالثين يوماً. متى ما بدأت

  .حتى نبدأ بطبعه فوراً
خالل هذين اليومين . حتى أقول لك اكتبها أنت، ولكن ال تنشرها -

  .نلتقي ونتابع الحديث
بيد أن رضا بك لم يتصل ثانية بهشام حتى نهاية األسبوع، فوجده أقل 

وما كان هشام قادراً على أن يبوح بما يثقل عليه، منذ شن الدكتور . حماسة
نورس حملة جديدة ضده في مقر العصبة بسبب المشروع، وقبل ذلك وبعده، 

  .ارة هشام بغداد برفقة زعيم الكتلة، وخصوم العصبةبسبب زي
*     *     *  

. اقتصرت لقاءات هشام ونورس إثر ذلك على مصادفات مسرح ترياق
كان هشام قد أخذ يأنس إلى صحبة ترياق، فيحضر مبكراً، ويسعد بلقائها في 

 نورس عنه، وما تلكن ما كان يورثه الضيق هو التفا. مكتبها، وبإيثارها له
راح يبدو له في عيني ترياق، مرة بعد مرة، من حيرة وتيه، كلما باغتهما 

  .نورس، فيؤثر هو أن ينسحب
كان جرس صوتها يترجع في أذني هشام مذكراً بصوت جانيت، أو 

 جانيت أو صورة وألن صورة. بصوت فتاة ممن رأى في روما أو في البندقية
هذه أو تلك، وأخذ يتوجس من سر قد ة، فقد أخذت ترياق تبدو له الفتاة لم تعد جلي

تكون ونورس يخفيانه، فيحتال كي يخلو بها، لكنها تملص منه، وهو يستعذب 
وكانت الحكومة قد أغلقت مكتب . ذلك، حتى صارت الجريدة تزيد في أسرها له

  .رضا بك، بعيد االنتخابات النقابية، ومشروع الفرنك ال زال في بدايته
ء الذي أطلقه مكتب رضا بك لحماية الصناعة كان هشام قد كتب الندا

وكانت مقاطعة الناس لشركة التنوير . الوطنية ومقاطعة البضائع األجنبية
والجر قد استفحلت، وبدت المدينة مقبلة على معركة جديدة مع الحكومة، فما 
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وعلى الرغم من أنه ما عاد . عاد قادراً على أن يزور المسرح إال لماماً
 نادراً، إال أنه بات يكتفي من ترياق بدقائق، ليسرع إلى يصادف نورس إال

ولما رددت المدينة أن مكاتب . الجريدة، متيقناً من أن أمراً خطيراً قد وقع
الكتلة مدججة بالسالح والمناشير، فأغلقتها الحكومة متذرعة بذلك، سارع 

  :هشام إلى بيت سليم أفندي، وخاطبه بصوت راجف
في العصبة، كما كنت وال أزال مع رضا بك،  أنا معك، ولو أنني -

  .ومع كل من يصيبه أذى هذه الحكومة، وأذى فرنسا
  :ثم سارع إلى مكتب العصبة، وخاطب نورس ومن كان من حوله

. هذه معركتنا كلنا. ال تتفرجوا على الكتلة.  إذا حلق جارك بّل ذقنك- 
 رضا بك، من من انتخابات النقابات انطلقت، من مكتب. الشرارة انطلقت

سورية جمرة، . هيا بنا. المهم أنها انطلقت. مقاطعة الكهرباء، من غيرها
النار تتقد، . الناس تنفخ الرماد، والجمرة تتقد. والرماد يزيد فوقها من سنين

  .واالتكال على اهللا
. هكذا عاد نورس يتردد على الجريدة، كما زارها سليم أفندي مراراً

  . حماسة هشام، فقد كان خوفه يكبر أيضاًولئن كان ذلك قد ضاعف من
في زيارة نورس األولى خاطبه، وكانت مساحة كبيرة من الجريدة قد 

  :ظهرت بيضاء ذلك الصباح
  . ما يحيرني هو صبر الشيخ زين علي وعليها، واكتفاؤه بهذا-

  :قال نورس. وأشارت عيناه إلى الجريدة
ي الجريدة إال ما يمكن  ما دامت الرقابة تحذف ما تشاء، وال يظهر ف-

الصبر عليه، فلماذا يذهب الشيخ زين أبعد؟ هذا أقسى من إيقاف الجريدة يا 
وعجب جديد . هذا هو دهاء الشيخ زين. هشام، وأنت ال تستطيع أن تفعل شيئاً

  .لي منك
كان هشام يشعر أحياناً أنه ضعيف ووحيد، على الرغم من اآلالف التي 

ة، والمكتب الذي صار يضيق بالزوار تهدر صباح مساء في المدين
 ٢٧ م–التيجان 
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بيد أن ظهور نورس أو سليم أفندي وحدهما، كان يزيد من . المتكاثرين
طمأنينته، فيود لو يقضيان معه وقتاً أطول، أو لو يشبكان أيديهما، فيقوى بهما 

  .سنده، وتقدر الجريدة على أن تردد الهدير الذي يرجعه قاسيون
  :كتور نورس في الجريدة أول مرةقال سليم أفندي حين صادف الد

 كما لعب الشيخ زين وجماعته يوماً بعقل ابني عالء ودفعوه إلى -
السجن، صاحبك نورس وجماعتك يا هشام، يلعبون بعقل ابني عدي، وأخشى 

  .أن يدفعوه إلى السجن
كان الدكتور نورس قد انصرف للتو، والجيش احتل المدينة منذ 

واستلّت كلمات سليم أفندي من هشام . س والمعاهدالصباح، كما أغلقت المدار
لكنه حاول أن يصرف سليم أفندي . فرحته بالوئام الذي رأى في لقاء صديقيه

  :عما أشار إليه، فقال
عالء اآلن محام، .  نورس وأنت وأنا، الجميع يد واحدة يا سليم أفندي-

 بعقل عالء هل لعب أحد. ونقابة المحامين أصدرت بيانها اليوم ضد الحكومة
عدي شاب، وعالء شاب أبوهما سليم أفندي، وفي . من جديد؟ ليس األمر هكذا

  .محنة الوطن ال يمكن أن يقعدا في البيت ويتفرجا
  :استجابت تنهيدة سليم أفندي لمحاولة هشام، لكنه قال

وعالء نفسه ال زال يتدرب على .  عدي صغير، ال زال في البكالوريا-
  .المحاماة

  :د تنهيدة أقصرثم أردف بع
  هل وصلك؟.  لم أقرأ البيان-

  :قال هشام
لكن نورس قال لي إنه مثل بيان نقابة .  بعد قليل يصلني، وغداً أنشره-

المحامين في حلب، فيه تحذير من انتهاك حرمة المساكن والتعذيب الجسدي في 
  .هكذا.. فيه تأكيد على حرية االجتماعات والمظاهرات والصحافة. السجون

  : سليم أفندي، وهو يخاتل الفرحة بعالء والخوف عليه وعلى عديقال
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  . ما كان لنقابة الشام أن تترك حلب تسبقنا-
  :قال هشام ضاحكاً

   الحق على ابنك عالء، متى ينتهي السباق بين حلب والشام؟-
  :نهض سليم أفندي يلجم شعوره بالفخر، قائالً كأنما يحذر نفسه

الشيخ زين كشّر عن . حتى النساء لم يسلمن.  بدأ الدم يسيل يا هشام-
  .فرنسا أيضاً تكشّر. أنيابه

  :وتوجه إلى الباب، يتبعه هشام قائالً
 ال يستطيع الشيخ زين أن يذهب إلى أبعد من ذلك، والبد من ضحايا، -

  .حتى لو كان الناس ال يحملون السالح
  :توقف سليم أفندي سائالً

ام؟ إذا كانت الثورة نفسها لم  هل تظن أن هذا يحقق نتيجة يا هش-
  تحقق نتيجة، وآالف القتلى ضاعت دماؤهم، فكيف اآلن؟

  :قال هشام بثقة فاجأت سليم أفندي، كما فاجأ بها نفسه
. على األقل الشيخ زين سيرحل يا سليم أفندي.  ذاك وقت وهذا وقت-

 بدأنا باألسبوع. لن يفتح دكان وال مدرسة حتى يرحل. سورية اآلن تقاطعه
كم يمكن أن يصمد؟ إلى متى ستتحمله فرنسا نفسها، ما دام الناس كل . الثالث

يوم يهتفون ضده؟ إذا كانت المقاطعة بدأت بالكهرباء والترامواي، فهي اآلن 
  .تشمل كل شيء

  :وأشار إلى األوراق التي على المكتب قائالً
، ال مقالة صغير لشاب من حماه.  غداً أقرْأ هذه المقالة في ألف ياء-

شعب يقاطع الحكومة بدون . األستاذ حسام النقشة: أظنك سمعت به، اسمه
شعب يقعد في البيت، وال يخرج . بدون مظاهرة: افرض. رصاصة وال سكين
هكذا صور األستاذ حسام ما يجري في سورية في : حتى ترحل الحكومة

. لونمقاومة سلبية كما يقو. عصيان غير مسلّح، كما صار الفرنسيون يقولون
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أحياناً مثل هذا العصيان، أو مثل هذه المقاومة، يحقق ما ال يحققه . ال بأس
قبل عشر سنين أخفقت الثورة . الشيخ زين وفرنسا أقوى منا بالسالح. السالح

  .نحن اآلن أقوى. كما تقول
ذهب سليم أفندي، وهشام غير قادر على الجلوس خلف مكتبه، فخرج 

. وفاجأته الشمس بغيابها، والمدينة بهدوئهاإلى المطبعة، ثم إلى الشارع، 
وتردد في الدخول، خاصة بعد أن . تمشّى نحو مسرح ترياق، فإذا بسيارتها

  :استوقفه قبيل المسرح عبد الودود السعد صائحاً
.  عرفت على من قبضوا من النساء في الجنازة أمس؟ حسن نيله-

أراك في .  يحبسونها فيهاتذكرتها؟ هذه ثاني مرة. حسن أرملة هولو التكلي
  هل ستودعها؟. طريقك إلى ترياق
  :سأل هشام

   مسافرة؟-
  :قال عبد الودود ساخراً

  . إلى فلسطين، ما دام الشغل هنا وقف-
وفكر في أنها . فتجاوز المسرح ممتعضاً، وقد آلمه أن تكتم عنه سفرها

وليس وقد تكون تبتغي األمان في فلسطين، . قد تكون أنبأت نورس بالسفر
وتمنى لو أنها اختارت وقتاً آخر، أو لو أن لها بعض شجاعة . المال وحسب
وعزم على أن يكتب عن حسن نيله الليلة، ويبحث عنها في . حسن نيله

وتساءل . السجون غداً، ثم يزورها في الشيخ حسن، عندما تخرج من السجن
 من ترياق، عما إذا كانت ليست أقرب إلى ما توخى في المرأة الجديد،

وأسرع إلى الجريدة، فإذا بالمكتب يعج، . يجب أن أشير إلى ذلك: وهمس
  :وسري أفندي أبو الخير يبادره قبل أن يلقي السالم

  . ُأبعد رضا بك الزرب إلى الحسكة، أو إلى أرواد، ال أدري-

*     *     *  
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-٣٤-   
غلق هل كان الفرار من نيران الشام وحده ما دفع بترياق إلى أن ت

المسرح، وتتوجه إلى فلسطين؟ عيون كثيرة كانت تتهم، وترياق تغض عما 
ينوء به كتفاها، تخشى أن تنفجر كما انفجرت الشام، وال تجرؤ على أن 

  .تبوح ألحد
ربما شكا لسانها لبديع الطارة قليالً، لكنها ما كانت قادرة على أن تقول 

فراره بعيداً، وال على أن ما كانت قادرة على أن تغفر لفؤاد . له كل شيء
بل إن عيني بديع نفسه صارتا أيضاً تحاصرانها، وهي . تستجيب لنورس

تمعن في انطوائها ووحدتها، على الرغم من االبتسامة الدائمة والذهب الوفير 
  .من القاهرة: والدعوات التي تنهال عليها من حلب وبيروت، ومؤخراً

صحبة يوم : فؤاد بأقل القليلكانت قد وطّنت نفسها على أن تكتفي من 
هو يأتي، هي . أو يومين، في بيروت أو في الشام، كل شهر أو شهرين

ال تسأل الشيخ الذي سيحلل أو . واللهفة تكبر بصمت وأناة. تذهب، ال فرق
ال تبغي إال هدأة على صدره، بكاء أو . يحرم، وال تعبأ بالعيون التي تلتهم
ل التي عاشت في بيته، أو التي تراود الليالي أنيناً، شهقة أو لذاذة مسكرة، مث

إال أن فؤاداً كما علمت متأخرة، كان قد تخرج، وسافر إلى لندن، . الفارغة
عندئٍذ تلفّتت . لينام في حضن عمته، أو يتابع دراسته، أو يهرب من ترياق

تبحث عن الدكتور نورس، ثم التفتت عنه، وهفت إلى بديع الطارة، ثم رأت 
قحل، ونفسها تقحل، وسواء أأقفر المسرح أم لم يقفر، كان البد لها من المدينة ت

أن تلجأ إلى مكان آخر وأناس آخرين، أو أن تنهار بين ذراعي نورس، أو 
  .ترمي ببديع إلى ما أبعد مما رمت فؤاد

*     *     *  
اصطحبت معها تختاً صغيراً من عازفي العود والقانون والكمان، 

وأودعت في بنك دي روما الكثير، كما حشت الكثير . بكةوضاربي الدف والدر
وعلى الرغم من أنها . في صدرها وباطن حقيبتها، وجعلت يافا المحطة األولى
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كانت قد أتقنت إبرام العقود وتهيئة الحفالت، والعناية بكل صغيرة وكبيرة، إال 
، أنها رأت نفسها عاجزة عن ذلك في يافا، فتركت للتخت أن يدبر كل شيء

تبكر إلى البيارات حول القلعة، تتنسم فيها : وانصرفت تمضي الوقت جزافاً
تنقر حجارة الشوارع الضيقة بكعبها الدقيق، وال تتعثر، تطل من . عبير بيروت

الطابية على البحر الساجي، تنسى الشتاء، تنشد الوحدة على أي من الصخور 
وينى، تتوه بجوار البحر القريبة، تبحث في الصخور عن الروشة، ثم تهبط اله

من المنشية إلى النزهة، ومن نهر الجريشة إلى نهر روبين، تتجرأ على أن 
من المطحنة : تذهب أبعد فإذا بها في تل أبيب، وفي كل مرة تحدد معلَماً جديداً

إلى المستشفى، ومن مصنع الغزل في الشمال، إلى العجمي والدباغات في 
  جئنا للسياحة أم للشغل؟: ساء، ويسألالجنوب، والتخت يشكو في الم

كانت . كانت تتنصت زاهدة، تتناول معهم العشاء، ثم تأوي منهكة
ال تبالي أن يكون . تتقرى، وهي تغفو، ضعفاً أكبر في نفسها، وهدوءاً أكبر

حفلها األول غداً أو بعد شهر، وال أن يصر صاحب مقهى البللور على ربع 
  .، أو على النصف إذا لم يمتلئ المقهى كل عشيةثمن التذاكر إذا القت نجاحاً

وألحف صاحب المقهى والتخت منذ . لكن المقهى ضاق منذ اليوم األول
أنت : اليوم الثاني على الماتينيه أيضاً، وهي تختم كل حفل منشدة لنفسها

سوري بالدي، فتلتهب األكف والحناجر، وتهرع ترياق إلى األوتيل حزينة، 
 التخت، الويةً عن الدعوات التي تتكاثر، وتأوي إلى تتناول العشاء مع

غرفتها، تحن إلى الشام، تفكر في أن تكتفي من فلسطين بيافا، أو أن تكتفي 
من األسابيع التي تتوالى في يافا باألسبوع التالي فقط، وترثي للتخت الذي 

  .يصيبه الذعر كلما لوحت بذلك
*     *     *  

ارها بكنيسة القلعة، ترفّ مع األصداء وسرعان ما ألفت أن تبدأ نه
. تحنو على الطفلة التي ربتها مدام لور والراهبات. البعيدة ألجراس المدرسة

تخشى أن . ترفع عينيها إلى المسيح وأمه. تتمتم بما ال يزال حياً في أعماقها
تتوه بين الكنائس . تكون قد أضاعت مسيحيتها، كما أضاعت إسالمها
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تود أن تبكي أو . تطرق مغمضة.  التي تحفل بها المدينةوالمساجد والكنس
وربما كانت تفعل، ويطول بها ذلك، قبل أن تقدر على . تصلّي أو تنام

  .النهوض والخروج إلى البحر الذي كان موجه يصخب، وزرقته تعتكر
وربما كانت . لم تتوقف عن الغناء والرقص ثمانية وعشرين مساء

قد غدت تلهث، لوال أن اللواتي ألفن ضحاها في المساءات ستتوالى، وترياق 
كنيسة القلعة، قد دفعن بها إلى الناصرة، فأعلنت عن االستراحة األولى، من 
الجمعة إلى األحد، وأمرت عازف القانون أن يصطحب معه إلى حيفا من 

  .يشاء من التخت، ويهيئ لالنتقال إليها
دس اليومين كانت تنوي أن تمضي الجمعة في الناصرة، وفي الق
لكن الناصرة . التاليين، لتهيئ بنفسها االنتقال إلى هناك أيضاً، بعد أو قبل حيفا

أناخت عليها بثقلها، وأرجعتها إلى يافا، لتمضي في األوتيل بدالً من القدس 
  .بقية االستراحة، ال تكاد تبرح غرفتها، وال تكاد تصحو من النوم

صرة مثل قبر كبير، يتوسط ما إن نزلت من السيارة، حتى بدت النا
مشت وجلة، تتقفّى آثار العذراء بين . الجبال المسورة، ويتزين بالشواهد المهيبة
ضاعت منها الصالة في كنيسة البشارة، . خطوة وخطوة، والمسيح طفل ال يكبر

كان المالك يحوم فوقها، . ولم تجرؤ على أن تمأل عينيها من عين العذراء
وجنينها، وترياق تتمتم خلف فتاة جنوية، في قصة والعذراء تحمل جرتها، 

امنحيني الغفران، : يا أم اهللا، أنت التي حبلت بال خطيئة: قرأت ذات يوم
كانت مدام لور تنتزع منها القصة، وفؤاد الباشا يضحك، . وامنعي عني الحبل

والندم يعصف بها على الغشاء الذي تمزق بين جنبيها، وهي تقترب راجفة من 
.  الجبلعلىسيدة الرجفة، كأن اليهود يقودون ابنها هي، ال ابن العذراء، كنيسة 

كانت تمشي، وهي تتلفت جنوباً، واليهود ينهرون بها وبابنها من على جبل 
وفي كنيسة .  الكنيسة، لكن خوفها يطير بها إلى بيت النجارلىالقفزة، فتلجأ إ

ا لو كان ابنها سيفعل، مار يوسف تفتقد تراب البيت، ال تستطيع أن تتمرغ، كم
وإذ تطردها . لوال أن شيدت الكنيسة فوق البيت، فتؤوب مستسلمة إلى بيتها

الكاتدرائية الهائلة التي تُشيد مطرح بيت العذراء، ال يبقى لها إال أن تسرح 
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شريدة بين الكنائس واألديرة، في الوديان واألسواق، والعمائم البيض والسود 
بين مائدة ابن الرب وبالطة المنساكريستي، وتلجئها إلى تحف بها، تحول بينها و

كروم الزيتون، تتركها تتسلق بأصابعها جبل الطور، تلفظ أنفاسها قبل أن 
ترتمي في أعاله، ويظهر البحر الصاخب المعتكر، فيخفق صدرها من جديد، 
وتتلع عنقها ليجوب في كل األنحاء، تتشرب خضرة الكرمل وزرقة طبريا 

  .ون، وتهب الريح من كل ناحية، فتطير بها في المساء إلى يافاوبياض حرم
إثر ذلك انقطعت عن كنيسة القلعة، وفكرت في أن عليها أن تتعلم 
الصالة اإلسالمية، وأن تنتهي من مدام لور والخواجة ثابت ومدرسة 

وقهقهت وهي تتخيل جريدة هشام الساجي . الراهبات، وبديع الطارة أيضاً
ة األولى إسالم ترياق الشام أو ترياق الصوان، فيما تعلن تعلن في الصفح

وفي مساء االثنين رجعت . جريدة في يافا توبتها، وجريدة في بيروت ارتدادها
تغني وترقص كل مساء، وهي تحث نفسها على أن تخرج مما اعتراها منذ 

وكانت يافا تساهر أصداء الرصاص في بعض الليالي، ورجال . غادرت الشام
  . يعلنون خوفهم من نيران الكرمل التي صارت تناوش المدينةالتخت

كان فوح البيارات أيضاً قد أخذ يعبق في سماء يافا، فيمسك بترياق عن 
الرحيل، على الرغم من أن مقهى البللور لم يعد يصخب، كما تعود، منذ 

  .ازدانت جدرانه الزجاجية بصور ترياق
اجم الثوار الميناء، ولم تلبث بيد أن رائحة الرصاص أخذت تفوح، إذْ ه

المدينة أن أضربت، كأنها الشام وقد غادرتها ترياق للتو.  
هكذا، لم يبق سوى الرحيل، سواء إلى حيفا أو القدس، أو إلى الشام 

غير أن ترياق لم تشأ أن تبدو هاربة مرة . التي هدأت كما يردد رجال التخت
كما أخذت تلبي الدعوات . أخرى، فراحت تتريث متذرعة بحفل وداعي كبير

التي ندرت إلى بعض البيوت، وتحيي فيها السهرات التي تتوخّى أن تجعلها ال 
تُنسى، متعففة عن الليرات الذهبية التي تُنثر عليها، فيلتقطها التخت، وينسى 

  .الرحيل إلى حين، حتى ظهر عزيز اللباد في بهو األوتيل
*     *     *  
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ولكي ال ينسى عزيز اللباد نفسه . يته ترياقكما نسيه كل من عرفه، نس
أيضاً، تمسك بكل الذين التقى في حياته قبل فلسطين، فكيف بترياق الصوان، 

  !أخت نجوم الصوان؟
ربما كان بحسبان كثيرين قد مات، كما حسب نفسه، منذ أن صدر 

حتى إذا تيقّن من عور . العفو، وراح يسعى بين الرقة وعين آدم والبادية
ير دشاش وموت ياسين الحلو، استسلم لموت نجوم أيضاً، وآب إلى قبية، األم

فإذا بأبويه ينتظران قدومه ليموتا، واحداً تلو اآلخر، قبل أن يكمل أسبوعه 
  .الثاني بينهما، وهو أكبر ضنى ويأساً منهما

 الذي قيل لعزيز إنه غدا -ابن بشارة نصيف أفندي، وابن الدباس 
أرسل إليه نصيف أفندي .  كانا ينتظرانه أيضاً-ذقية وزيراً في حكومة الال

  :قبل أن يمضي على دفن العجوزين أسبوع من يبلغه
 عقوبة سرقة بنات الناس خلصت، وجاء دور عقوبة قتل عبود بك -
  .وإذا كان النفي عقوبة السرقة فالمشنقة عقوبة القتل. الرشدة

  :قال شقيقه معروف
عالى كتب عليك أن تعيش هكذا، من اهللا سبحانه وت.  انج يا عزيز-

من سنين ونصيف أفندي يروعنا ويروع صافيتا كلها بمشنقة . ديرة إلى ديرة
  .ابن اللباد الذي قتل عبود بك الرشدة

كان معروف يتهيأ ليلتحق بمدرسة الدرك، ويعد نفسه والمرحومين، 
تساءل ولما . وعزيزاً منذ ظهر، بالبروفيه والبكالوريا والنجوم على كتفيه

عزيز عما إذا كان ابن الدباس يجيره ثانية من نصيف أفندي، قال معروف 
  :مستنكراً
بيدي هذه :  ابن الدباس نفسه قال للمرحوم والدك عشرين مرة- 

حتى لو . عزيز ليس منا، ال هو من صلبك وال من ملّتي. سأعلق مشنقة ابنك
م منا كلنا نصيف أجارك ابن الدباس يا أخي مرة ثانية، فمن يعرف كيف ينتق

فكر فينا كما . أفندي؟ أول ضربة أن يقطع علي الدرب، ويحرمني الوظيفة
  .تفكر بنفسك
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زفر عزيز، واستسلم لألرجل التي رآها تلبطه وتدفعه شريداً من 
وألن معروف . جديد، من نصيف أفندي إلى ابن الدباس إلى معروف اللباد

ة كلها، وليس في دولة العلويين أذكره باليد الطولى للزعيمين في دولة سوري
وحدها، سار على قدميه متخفياً، حتى خر في نابلس عاجزاً عن أن يخطو 

  .خطوة أخرى
*     *     *  

كانت نابلس تلملم نثارها جراء الزلزال الذي شقّ الوادي، وألجأ عزيز 
اللباد مع المشردين إلى عرزيم شهراً، وعيبال شهراً، وهو يستجدي الطعام 

لشغل والعافية، قبل أن تقبل به المصبنة وتذكره بوليف كيروز، ويلوح له وا
  .أن الموت قد عفا عنه، فيندفع كالممسوس في سباق مع المجهول

 لما استهواه - ربما - ولوال ذلك . بيد أن الموت ظل يناوشه كل حين
مريون في نابلس أو في أجنسينا، أو لما الزم في لياليه حمادي الحسون، االس

وهو يحسن له لحية الكاهن التي يحرمون قصها، أو يعظم انتسابهم إلى يوسف 
. الصديق، أو يوحد بين جبل قبية وهذا الجبل الذي يستقبلون، وإليه يحجون

كان يسائل حمادي الحسون وحسين فندي عن النائب الذي ينتظر هؤالء 
ذ يعتقدون أن ولم يكن يراهم يجدفون إ. قيامته، كما المهدي الذي ينتظران

كان يعزو ميله إليهم أمام من . التوراة كتاب اهللا، أو أن موسى خاتم رسل اهللا
أنكره عليه في المصبنة أو في أنقاض حارة الحبلة، حيث قضى سنته األولى، 

ولما . تارة بنكران اليهود أنفسهم لهم، وتارة بحجاب نسائهم عن غريب الدين
ياسمينة، وجاور جامع الساطون بدالً من انتقل من حارة الحبلة إلى حارة ال

جامع األنبياء، صار أجرأ على أن يجهر بإعجابه بحدهم الطالق في حدود 
المرض أو الجنون أو العنانة أو العقم، وال يذكر الخيانة، وال إباحتهم للزواج 

  .ثانية، على العاقر فقط
 حوله كان ليس ألن كل ما. في حارة الحبلة كان عزيز اللباد أكبر تهيباً

يذكر بالزلزال، وال ألنه كان ال يزال غريباً في أزقة المدينة المعتمة وأسواقها 
ربما كانت المحطة القريبة تذكره بحياته األولى، تبعث العم حاتم أبو . الضيقة
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. راسين، تقربه من هولو التكلي وبديع الطارة، وتتقاذفه بين أنحاء سورية
اء يعقوب الذين يرقدون فيه، وحمادي الحسون وكان جامع األنبياء يذكره بأبن

يحثه كل ليلة على أن يتبرك بسيدنا بشر الشافي، أو بسيدنا مجير الدين، أو 
وكان أبوه يستزيده ويصفح، وأمه تناشد أن يبّل ريقها بقطرة من . بالشيخ غانم

بئر السامرية، حتى ال تموت عطشى، وعزيز يحاذر البئر والوادي وقبر النبي 
 وأخوته الذين قد يبيعونه ثمة من جديد، ويطمئن إلى نجاته، إذ كانت يوسف

العيون التي تنكر لهفته للسامريين في المصبنة وأنقاض الحبلة تغفر له، ما دام 
  .ينتقل من مزار إلى مزار

ولم . لكنه منذ انتقل إلى الياسمينة ما عاد يصغي إلى نداءات الليالي
أن أخذوا يبتعدون، وخبر عشقه للسامرية يلبث أبوه وأمه وحمادي الحسون 

التي يوافيها في رأس الجبل، يفتضح، ويطلق عليه نقمة اليهود جميعاً 
والعرب جميعاً، فيفر في اللحظة األخيرة، كما فر من مرجمين أو من 
مصبنة الفخري، من أم عثمان الحجل أو من هيالنة، من نصيف أفندي ابن 

  .بشارة أو من ابن الدباس
 طريق البئر التقى تلك المرأة، ثم رآها من بعيد، وهو يعربش على

لم يحل الحجاب بينها وبين عينيه، ومن أجلها صار . قريباً من رأس الجبل
يدور كل حين حول ذلك المكان، يتلمس عنقه، وسيدنا ابراهيم يشهر على ابنه 

. بالغفرانالسكين، فيغمض عزيز مردداً الشهادة، لكن عيني السامرية تبشّرانه 
 أنها تنظر إليه من تحت الحجاب، وأنها -  كلما صادفها - كان يزداد يقيناً 
ولما ناشدها . كان قوامها يعيد إليه نجوم الصوان حية. تؤثره كما يؤثرها

بموسى وعيسى ومحمد أن ترفع الحجاب، وفعلت، ارتد مذعوراً، وجرى 
شفتيها الغليظتين كان وجه المرأة يطفح بالبثور، يضيق ب. يستغفر اهللا

ولم يأبه بمن صاح خلفه، . وبالخصلة الشائبة المارقة كالسكين بين الحاجبين
أو بمن صاح بالمرأة، كما ظل ال يأبه أياماً بالفضيحة الداوية، لكن الموت 
  .الذي أوشك أن يطبق، جعله يختفي قبل أن تهوي عصاة، أو تنطلق رصاصة

*     *     *  
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دما حطّ في القدس، فيما اليهود يبكون كان الصيف على أشده عن
وانخرط عزيز . ولم يلبث الصباح أن طلع بالعرب. الحائط حائطنا: وينوحون

اللباد في العراك طوال النهار القائظ، وفي المساء طار بذراعه المكسورة، 
  .وظل يخبط حتى وقع في وادي الطيرة، جنوبي حيفا
ه، فإذا بشبح الموت جاثم أنّى مساء تسلل إلى المدينة، وذراعه تميل بعنق

توجه، وأعناق الذين أعدمهم االنكليز منذ شهرين ما زالت تتأرجح في مقل 
كان حقده يكبر نكاية باللحى التي ارتجفت قبالة الحائط، أو باالنكليز، . الناس

ولعله لو لم يهتد إلى المصبنة قبل أن تجبر ذراعه، . وربما بالسامرية أيضاً
  .إلى الكرمل يقاتلونللحق بمن طلعوا 

قلّص له اليهود واالنكليز حيفا شهوراً بين المحطة وبرج الساعة وتل 
كانت أفواج اليهود المهاجرين تتوالى، والمدينة التي انحد بها يومه . السمك

كانت الليالي . تلغو بالسالح الذي يهربه االنكليز لليهود، وتزداد ضيقاً وقتامة
ن تلفحها نيران يافا، إذ اقتحم اليهود حارة أبو تشتعل في تالل يعبد، قبل أ

كبير، ولم يكتفوا بقتل إمام المسجد وعائلته، بل قطعوا أصابع وآذاناً، وبعجوا 
ومثلما طغا الحقد وتفجر في صدور اآلخرين، طغا وتفجر . صدوراً وبطوناً

غير أن من اآلخرين، في يافا وفي حيفا، من شرع . في صدر عزيز اللباد
المستعمرات، بينما لطا عزيز في المصبنة أو في بيته، أو قرب مصب يهاجم 

وعلى الرغم من أنه أخذ يذهب إلى ما هو أبعد من . المقطع في الخليج
المحطة والبرج والتل، إال أنه كان على الدوام الطياً، يترصد الموت الذي ظل 

الوحيدة ليافا، بعيداً عنه هذه المرة، وإن كان قد رآه على أشبار، في زيارته 
قبل أن تظهر ترياق الصوان، وكان الناس يتقاطرون في ثالثاء الموت، 

  .ليشهدوا شنق ثالثة من الثوار
*     *     *  

منذ ذلك الثالثاء وعزيز اللباد يعيش كيفما اتفق، يعد السنين التي ما زالت 
ولم يغادر . عنقه، جزاء قتله لعبود بك الرشدةأمامه حتى يسقط حق المشنقة عن 

  .حيفا ثانية حتى تناقلت خبر ترياق الصوان التي ستغني وترقص فيها عما قريب
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كانت الثورة قد اندلعت منذ شهور، وعزيز يسخر كسواه من الكتاب 
تاب األبيض، واليهود االنكليزي األبيض، والكتاب االنكليزي األسود الذي محا الك

ما زالوا يتدفقون في المرفأ، واألرض ما زالت تباع لهم، والنساء األلمانيات 
يبكين كلما خطب هتلر، ومقر الشبيبة الهتلرية في المدينة قد تحول إلى ناٍد 
للرياضة، والحقد يضيق بصدر عزيز، وعزيز يعجز عن اللحاق بمن التحق 

وان قادمة، فسألته نجوم عن أختها، وسأل نفسه بالثوار، حتى قيل إن ترياق الص
  !عن هذه العاهرة التي ترقص وتغني في يافا، فيما الحرائق تلتهب في كل مكان

خاف من أن . من بعيد لوحت له صور ترياق، فلم يقترب من المقهى
ومن بعيد سأل عن مقام ترياق، وغض عن هزء . تطلع له نجوم أيضاً لو فعل

لكن ترياق التي . كان قد جاء لينصح العاهرة بالرحيل. وتيلمن أرشده إلى األ
أجفلت منه، رمته في الدوار، وعيناها تدفعان برجال التخت واألوتيل ليحيطوا 

  :ومن بعيد انقض عليه صوتها. به كالسوار
   جئت تخطفني مرة ثانية؟-

  :صاح عازف القانون
  . اطلبوا المخفر-

  :قالت ترياق
  .رة معي، وأنت وحدك بديع الطارة هذه الم-

اختلط عليه الهذر بالجد في صوتها، وعزم على أن يسألها عن بديع بعد 
  :قليل، حين ينفك سوار الرجال عنه، وتردع ذلك الرجل عن طلب المخفر، وقال

  . ما هكذا األصول يا ترياق-
  :قالت

  . علمني-
  :قال
 يوم في يافا كلها مغلقة، كل.  جئت ألذكرك، ال ألعلمك، وال ألخطفك-

  فلسطين ثائرة، وأنت تغنين وترقصين؟. الكرمل شهيد
  :صاحت به
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   ما شأنك أنت؟-
  :هتف ضارعاً

عيب . كرمى لنظير الصوان. كرمى لنافع.  كرمى لنجوم على األقل-
حتى يافا إذا سكتت عنك . إذا سكتت يافا عنك، فحيفا لن تسكت. يا ترياق

  .اليوم ال تسكت بكرة
وصاحت بصوت أعلى، وهو يقاوم القبضات التي  الجدار، لىتراجعت إ

  :تشد على كتفيه ويديه
   من أرسلك ورائي؟-

  :صاح ضارب الدفّ
  أين المخفر؟.  الثوار يا ترياق-

  :صاح عازف القانون
  . جاؤوا-

أفسحت القبضات لعزيز بلفتة صوب ترياق، واندفع ثالثة من الجنود 
  :ارب الدفشاهرين بنادقهم، فأفسح لهم الرجال، وخاطبهم ض

  .لوالنا لكان قتلها. أرسلوه يهدد ترياق. هذا من الثوار.  اقبضوا عليه-
حاصرته البنادق، وترياق تندس في الجدار، عاجزة عن النطق، وأصابعها 

  :تشير له أو للجنود أو لآلخرين، وملء األوتيل دوى صوت عزيز اللباد
  .سامحك اهللا.  قتلتِنيكما قتلت نجوم، كما قتلت نافع،.  قتلِتني يا ترياق-

واستدار منقاداً، فيما خرت ترياق مغمية، ولما أفاقت هرعت تستجير بكل 
  :من عرفت في حيفا من كبار القوم، كي يفرج عن عزيز اللباد، لكنهم جميعاً قالوا

احمدي اهللا على .  هذا من الثوار، وفضلك ال ينسى في القبض عليه-
  .كبركرمى لك سيكون جزاؤه أ. النجاة

  :ولما أيست، غادرت يافا وصوته يالحقها
  .اهللا ال يسامحك.  قتلتني يا ترياق، كما قتلت نجوم ونافع قتلتني-

*     *     *  



 

 -٤٣١-

-٣٥-   
الزم طيف الوزارة سليم أفندي طويالً بعد االستقالة، وطفق يِعد لعودة 

ا في أطول وأمكن، لها أو لرئاسة الحكومة، ولم تعد رئاسة الجمهورية نفسه
  .منأى عن الحلم

كان يرى نفسه قد كبر، وما يزال يكبر، حتى لتصغر الوزارة أو الرئاسة 
بل إنه ما عاد يقيس نفسه بمنصب، بل بحدث جلل، أو بقضية . نفسها أمامه

صار ينظر إلى ما قد يعترضه في البيت أو الكتلة أو السوق من عل، . كبرى
  .ما يسمي بالتفاهات والسفاسفيتسامح أو تجاهل، ويندر أن يستثار ألي م

هكذا لم يبال بمعمل الدخان عندما تقوض بالعودة عن إباحة زراعة أو 
وأشفق على عارف بك القدحة الذي راح يندب حظه ويعد . صناعة الدخان

لكن قيامة سليم أفندي قامت ضد الحكومة والمفوض السامي عندما . خسارته
، إذْ رآها إسفيناً فرنسياً آخر في أعلن عن تأسيس شركة الريجي من جديد

اقتصاد البالد، ينضاف إلى الشركات األجنبية، وال يبدل من ذلك أن يكون 
  .فيها شريك مثل الخواجة ثابت أو سواه

بالمقابل، أذهله أن تتفشّى بين الناس عادة االمتناع عن التدخين، نكاية 
  .بالريجي والحكومة وفرنسا
  :قال عارف بك القدحة

نزلت قرشين من سعر باكيت األهالي، وقلت أحمل الخسارة . ائدة ال ف-
ال ماركة فينيقيا، ال المرجان، . ال فائدة. حتى أخلص من أكوام الدخان التركي

ال زهرة الشرق، ال طلب إال على دخان األكابر، وأنا ما عندي ال باكيت 
  الحل يا سليم أفندي؟. أدونيس وال زفت

لقف العادة الجديدة للناس، وسعى إلى أن ضحك سليم أفندي، وراح يت
تنظمها لجان في األحياء، وهو يفكر في أن هؤالء الناس الذين يبدون جهالء 

بل هم ماكرون . أو مغفلين، جشعين أو طيبين، ومجهولين دوماً، ليسوا كذلك
هم قادرون على أن يخلقوا عادة، . جداً، عقالء وأذكياء، ورؤوسهم يابسة

وتشامخ بحبهم له، والتفافهم حول . شكلون طبعاً ويبدلون طبعاًي. ويقبروا عادة



 

 -٤٣٢-

حمل عرائضهم . زعامته، فخرج بهم ضد الريجي من الجامع األموي
المنهمرة من الزنبقلي إلى دير الزور وقذف بها الشيخ زين، من دون أن 
يفرق بين مزارع منهم أو محاصص أو صاحب دكان، فقد وحدتهم مقاومة 

  . كما وحدهم حبه لهم وحبهم له- أو خلف الكتلة، فهما سواء  -الريجي خلفه 
*     *     *  

بعد ألي تطلع نحو الجنوب، حيث توحدت نجد والحجاز وعسير في 
أكبر توحيد الجزيرة العربية ألول مرة منذ فجر . المملكة العربية السعودية

ده، ليمأل وصدق الحلم الذي رأى فيه شيخٌ نجدي لهباً يندلع من جس. اإلسالم
 -وعلى الرغم مما أجفل سليم أفندي من تكفير التوحيديين أو الوهابيين . اآلفاق

 لمن ليس منهم، وتحريمهم للقهوة والدخان والرقص -كما تعود لسانه أن يردد 
والحرير، وتحطيمهم لألضرحة، فقد جمع حوله وفداً كبيراً من تجار الشام 

.  كنوز تلك األرض إلى من يبحث عنهاوتوجه به إلى الجنوب، مأخوذاً بحاجة
وصارت طريق السيارات إلى الحجاز هاجساً كبيراً وملحاحاً، وكانت عيناه 

  !ماذا تريد الشام أيضاً؟. سوق بال بداية ونهاية: تخاطبان الوفد والصحارى
كانت قد ترددت دعوة األمير في شرقي األردن إلى سورية الموحدة 

دي، حتى رأى أن بعض من حوله في الكتلة أو الكبرى، فلم يأبه سليم أفن
  :السوق يؤخذ ببريق الدعوة، فقال

 لو نادى بسورية الموحدة الكبرى ذلك الملك الذي استطاع بسيفه -
لصدقت النداء، أما هذا الذي أضاع وأبوه  وحصانه أن يوحد الجزيرة كلّها،

  وأخوته عرشاً بعد عرش، فمن يصدقه؟
ه راح يتماهى بملك المملكة العربية السعودية، وفي أحالم نومه أو يقظت

متوجعاً من تقطيع فرنسا وبريطانيا لسورية، ينادي بالوحدة السورية، وبالوحدة 
ولم . العربية، قضية كبرى، مشفقاً على األمير وعلى إمارته في شرقي األردن

ليس ابن يلبث أن جمع حوله وفداً صغيراً، وتوجه به إلى بغداد، لكأن ملكها الجديد 
  .شقيق ذلك األمير، وسليم أفندي يأمل أن يكمل المعاضدة التي ينشدها في الرياض

  :تساءل رضا بك الزرب عشية انطالق الوفد إلى بغداد



 

 -٤٣٣-

 ماذا لو أن الرياض زعلت من زيارتنا إلى بغداد؟ نحن نبدو كمن -
  .يلعب على الحبلين

  :قال سليم أفندي مطمئناً
بغداد، ومعها االنكليز، يلزمون لنا هذه .  أوالً حاجتنا في بغداد سياسية-

. في الرياض حاجتنا للتجارة أوالً. األيام في وجه فرنسا وحكومة الشيخ زين
جرب أن تمشي على . أما إذا زعل منك أحد، فهذه غلطتك. وكله يكمل بعضه

  .هذا هو المطلوب منّا اليوم. البيض دون أن تكسر واحدة
*     *     *  

سليم أفندي لم يعدم من التفاهات أو السفاسف ما أربكه، أو غير أن 
كما لم يعدم، مما عد قضية كبرى، ما . التبس عليه أن يكون قضية كبرى

وربما كان لباس . أربكه، أو التبس عليه أن يكون من التفاهات أو السفاسف
  .عالء، بعد ما غدا محامياً، أول ما واجه من ذلك

بوش، يتخايل بشرابته الحريرية السوداء، وقد لّف  الطرلىفجأة عاد عالء إ
  .حوله بعناية العمامة البيضاء الرقيقة، وامتأل قوامه بالقنباز البفتا والزنار األغباني
. ثار سليم أفندي متخوفاً من أن يكون الشيخ زين قد استمال عالء ثانية

نباز ولما ارتدى عالء للشتاء الق. وخاصم ابنه طوال ما تبقى من الصيف
الجوخي، وتالمعت في صدره السلسلة الذهبية، ضحك سليم أفندي من نفسه، 
ألنها جعلت من لباس عالء، لشهور، قضية كبرى، كأنها وحدها خصومته مع 

وأهدى ابنه مجموعة من الطرابيش والقنابز الصيفية والشتوية، . الشيخ زين
ين البسمة، الشيخ  عالء الد-  أو الشيخ -وداعب الحلم في أن ينافس األستاذ 

زين، على قليل أو كثير من شباب بدر، أو من شباب أية جمعية إسالمية في 
المدينة، تدين للشيخ زين، أو تناهضه، فالزعامة أيضاً تورث، وقد بدأت 

ولسليم أفندي أن يفرح إذن أياً كان لباس المحامي . عالئمها تظهر على عالء
  .المؤمن والزعيم الشاب الذي أنجب

*     *     *  
 يلْبس القضايا على سليم - وألف ياء -بعد عالء عاد هشام الساجي 

  .أفندي، وينقض الفرحة بالوفد المصري الذي قدم لزيارة الكتلة
 ٢٨ م–التيجان 



 

 -٤٣٤-

كان قد فرغ من وداع الوفد، وجلس في مكتبه بعرنوس ذلك المساء 
فحها طوال الحار، يلح على الخادم باألرجيلة، وبألف ياء التي لم يتح له أن يتص

جاء الخادم بالجريدة، وسليم أفندي يتأمل ويزهو بالشأن الذي غدا للكتلة . النهار
الجسور الوطيدة بين دمشق والقاهرة وبغداد :  بفضله-  بل لسورية -

إال أن عينيه تقرآن في . والرياض، مما أعجز الشيخ زين ورئيس الجمهورية
وتجفل العينان . فد في مصرألف ياء غمزاً من الكتلة في سورية، وحزب الو

التجار واإلقطاعيون وأصحاب المصانع والقلة : ممن يحتشد في كل حزب
وألف ياء تسهب في ! القليلة من المثقفين الذين عفا الزمن على ثقافة أغلبهم

سعي كل من الكتلة والوفد إلى البقاء قيوماً على الشعب في مصر وفي سورية، 
انها مع االنكليز والفرنسيين، كما يلعبانها مع وفي لعبة شد الحبال التي يلعب

وتنعي الجريدة أخيراً الزمن الذي كان فيه الوفد وحده، أو الكتلة ! الشعب
  .وحدها، يتسيدان فيه على الساحة السورية أو المصرية

  :اغتاظ سليم أفندي، وهتف إلى هشام موبخاً ومفنداً، لكن هشام قال بهدوء
. أرسلها إلي الدكتور نورس، ولم يذكر اسم كاتبها.  هذه المقالة لم أكتبها-

األستاذ حسام النقشة هو من أرسلها من . نورس ال يكتب كما تعلم. وال أنا سألته
لو أردتَ أن أو أرادت الكتلة أن ترد، فالجريدة ترحب . منذ قليل علمت. حماه
  سليم أفندي؟أليس كذلك يا . ولو جاءني رد على ردك فالبد لي أن أنشره. أيضاً

  :قال سليم أفندي
ال أنا وال الكتلة لدينا .  ما وراء الدكتور نورس وأمثاله غير الثرثرة-

لن نغرق مع ألف ياء في دوامة . الوقت حتى نضيعه في رد، ورد على الرد
الكالم تركناه من البداية للذين ال يملكون . نحن نعمل يا هشام. الكالم الفارغ

هاتوا كلمة لها قيمة، كلمة غير : س واألستاذ النقشةقل للدكتور نور. سواه
  .الشيوعيون سبقوكم إلى هذا الكالم. بائتة

وعافت نفسه األرجيلة، وغادر المكتب، وظٌل قاتم جديد يالحقه، ليرين 
  .على صلته بهشام

*     *     *  
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بعد عالء وهشام جاء عدي . ن وعديسأو باألحرى جاءت خديجة وح
بل بدا أنه لم يعد يرسم البتّة إال أن . زود أباه برسومه كل جمعةالذي لم يعد ي

خديجة التي أقلقها انزواء ابنها وشحوبه، ضبطته ذات يوم يتلصص على 
صباح، وقد هجع الجميع، وانبطحت الخادمة على فراشها، دافعة بمؤخرتها 

  .في الفضاء، وفستانها منشمر عن أعلى فخذيها
ه، وهددته بأبيه وباهللا، وحيت الخادمة في جرت خديجة ابنها من أذني

ولما عاد سليم أفندي في الظهيرة أمطرته خديجة بذرائعها . الصباح بالطرد
  :وصبرها الطويل على صباح، وهمست أيضاً

  .فتّش لي عن خادمة عجوز.  ال تنس أنها صبية، وابنك صار رجالً-
حتى ضبطته على الرغم من ذلك راحت تتفقد األم في الليالي ابنها، 

وقد تناثرت على الطاولة والسرير رسوم عارية أخرى، . يرسم امرأة عارية
وخيل إليها أن حسن نيله تُِدّل بثدييها هنا، ومؤخرتها هناك، أو تستلقي هنا، 

  .وتباعد ساقيها هناك
اقشعر جسد خديجة، وجفّ ريقها قبل أن تندفع إلى الرسوم ممزقة، 

وتسمر عدي هنيهة مبهوتاً، ثم حاول أن ينقذ . هيكأنها تدفع عيني عدي عنها 
  :من يدي أمه ما وسع، وصاح بها ألول مرة في حياته، وهو يعارك يديها

نكاية بك سأرسم . هذه غرفتي، وأنا حر بها.  ال تدخلي هذه الغرفة-
  .سأمأل البيت برسومي، وإذا مزقِت واحدة منها سأحرقه. بدل الواحدة مائة

م أفندي، وأشهر كفه على عدي، كما نهر خديجة، وهو أيقظ العراك سلي
ولم يكن بحاجة . ثم أحرقها بنفسه في موقد الحمام. يغض عن عري الرسوم

  :في الصباح إلى أن تفح خديجة في أذنه
  . اطردوها من المعمل اليوم-

وفيما كان الخادم يعد الشاي، تلصص . لكنه خرج من البيت إلى مكتبه
ن رسوم عدي لحسن، وكرر ما اتهمته به خديجة قبل أن تعود على ما احتفظ م

وهو الذي ال يليق . إلى نومها، فهو الذي قاد ابنه إلى حسن، أو أرخى لها وللفتى
  .به أن يطرد فجأة من قدمها على سواها، في المعمل وفي الحارة، كما في نفسه
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أن يرعاها، لم تعد حسن أرملة هولو التكلي التي يقتضي منه الوفاء 
كانت قد حلّت في نفسه محالً آخر، أو أكبر، وهي تصر على أن . وحسب

تشتغل، تجابه عمر، تبذّ من في المعمل، فضالً عن أنها من اشتهرت على كل 
ولئن . لسان، منذ دوى صوتها في المظاهرات، ثم في السجن والمحكمة

ولن يكون سليم أفندي . رسمها عدي عارية، فاللوم على الفتى الذي يؤكد نسبه
قادراً على أن يجهر بذلك، ليعلل طرده المفاجئ للعاملة األولى في المعمل، 

بل إن طردها قد يثير اللغط حوله كزعيم، . واألثيرة لديه، كما يعرف الجميع
ويرمي بها في أحضان خصومه، من العصبة إلى الشيخ زين، فضالً عمن 

 على خديجة عندما عاد إلى البيت، وراح لذلك كذب. يترصده في الكتلة نفسها
يفتش في صمت عن مكان آخر لحسن، ويالقيها بجفاء، حتى تراجعت 

عندئٍذ تقدمها إلى معمل األحذية . الحكومة عن إباحة زراعة الدخان وصناعته
 وهو ينكر أن تكون - الذي سبقه إلى إنشائه عارف بك القدحة، وانفرد به -

 هذا الوقت، أو أن تكون رسوم عدي لها قد شغلته حسن نيله قد شغلته كل
  .حسن نيله وعدي البسمة: أيضاً، كأنما كان أمام قضية كبرى اسمها

*     *     *  
وكما تلقف عادة امتناع الناس عن التدخين، تلقف عادتهم الجديدة في 
 المشي والمباهاة بالحمير والطنابر والعربات، والدعوة إلى مقاطعة الكهرباء

 أخّر سعيه - وربما سواها - غير أن مثل تلك القضايا الملتبسة . والترامواي
  .إلى أن تنظم لجان في األحياء العادة الجديدة، لتعم المقاطعة

كانت اللجان قد قامت، والمظاهرات تصدع المدن جميعاً، حين انتفض 
كالملدوغ، ال يعوض ما فات وحسب، بل يسبق، كما يليق به ويؤمل منه، 

بخاصة بعد أن أغلقت الحكومة مكاتب الكتلة، وقُِبض على حسن نيله، وكبر و
خوف خديجة من صوت عدي الذي يمأل البيت ليالً، كما لعله يلعلع في 

  .التجهيز أو الشوارع نهاراً
خوف سليم أفندي أيضاً كان يكبر، على الرغم من أنه قد نودي به 

إلضراب العام يطول، والمظاهرات كان ا. رئيساً للجان المقاطعة في األحياء
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تغدو انفجاراً ال ينتهي، والحكومة تحبس الطالب الصغار وتزداد عتواً، 
وفرنسا تزداد صمماً، وخديجة تبكي مستجيرة به كي يردع عدي، وهو ال 

لذلك سمى ما يجري محنة، . يملك لها إال الشفقة، وال لعدي إال النصح
 ونادى الدكتور نورس وهشام .وخاف من أن تطول فيضعف أو يهون

الساجي كي تقوم لجنة من الكتلة والعصبة، تجمع ما يجود به الموسرون، 
  .وتعين الفقراء المضربين أو المعتقلين

كانت ألف ياء ال تفتأ تدعو كل يوم إلى ميثاق وطني، يوحد الصفوف، 
ا ولعل سليم أفندي، حين دع. ويلزم األحزاب والزعماء، كما يحدد الغايات
 وقد أخذ -غير أنه ما لبث . الدكتور نورس وهشام، كان يستجيب أللف ياء

 أن دعا فروع -الرسل يتكاثرون بين مكتب الكتلة ومكتب المفوض أو المندوب 
الكتلة جميعاً، إلى مؤتمر عاجل، وحد صفوفها في سورية الموحدة، وأصدر 

 الباشا شكيم بالعودة إلى وما هم سليم أفندي بعد ذلك أن ينادي. الميثاق الوطني
الجمعية التأسيسية أو الدستور المنسي، وال أن يجأر أسعد أفندي البس أو طلوع 
البلّة بالوحدة، أو أن يتغنى فاتح بك المعلم باالستقالل، وعارف بك أو هنيدي بك 
بالمعاهدة، إذْ كانت اختام الشمع األحمر قد رفعت عن مكاتب الكتلة، والميثاق 

  .بحسبانه هو ما ينادي به أوالء جميعاً، كما ألف ياءالوطني 
حينذاك زج عدي في السجن، وولولت خديجة، وتناهب سليم أفندي الخوف 
والصبر، والمفاخرة أيضاً، وانكفأ يعد الضربة القاضية التي ال يريد لها أن تفرج 

  .عن عدي، قبل أن تأتي على الحكومة، بل على الشيخ زين وحده
يم أفندي الضربة المنشودة بالمعاهدة، فلوالها ما فقد تحددت لسل

بل سوف يحل محل الشيخ زين . الوزارة، وبها سوف يعود إلى الوزارة
 بوفد إلى باريس يقطع به الخطوة -  أو تلقف نداء سواه - لذلك نادى . نفسه

. األولى نحو أهداف الناس جميعاً، ما رسم منها الميثاق الوطني وما لم يرسم
 كذب على خديجة، فادعى أنه زار ابنه -  بعد كذبة حسن نيله -ديد ومن ج

في السجن، وأن عدي سوف ينام في حضنها مساء الخميس أو صباح 
  .الجمعة، قبل الصالة



 

 -٤٣٨-

 لكن عدي قطع عليه وعلى خديجة العشاء المتأخر ليلة األربعاء، فغص
حى لخديجة كي وتن. سليم أفندي بلقمته، وهو يحضن الرجل الجديد الذي أنجب

ترتوي من ابنها، ويالقي هو المفاجآت التي انهمرت تلك الليلة ونهار 
الخميس، إذ استقال الشيخ زين، وأصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية 

  .الوفد الذي سيذهب فوراً إلى باريس، وليس فيه من خارج الكتلة أحد
ت الصحافيون عليه في وفي الصباح تهاف. لذلك ما كان له أن يغفو تلك الليلة

 أو -لكنه خص هشام الساجي من بينهم بحديثه . مكتب عرنوس وفي مكتب الكتلة
 وأعلن نقل الكفاح من الشوارع والساحات إلى باريس، ودعا التجار إلى -خطابه 

  .أن يفتحوا األسواق، والطالب إلى أن يعودوا إلى مدارسهم صباح السبت
  :قال هشام

  ومة؟ لكن البالد بال حك-
تلفت سليم أفندي يميناً ويساراً، ضاحكاً ومباهياً بالوفد الذي يتوسطه، 

  :وقال وهو ينظر إلى الباشا شكيم
قبل صالة الجمعة تكون للبالد حكومة، تصرف .  ال تشغل نفسك-

  .األمور ريثما يعود وفدنا من باريس
  :عندئٍذ جلجل صوت من بين الحشد الذي يتشوف للزعيم المنتصر

  فد السالم رافقك الفوز   امض و 
  

  وحلّتْ أنّـى حللـت الـسالمه        
  إيه وفد السالم قد أزمن الجرح       

  
  ونرجو علـى يـديك التئامـه        

        باركي وفدك األمين فقـد هـم  
  

  وألقـى إلـى النجـاح زمامـه      
صفق سليم أفندي، وصفق الحاضرون جميعاً، سوى هشام الذي بوغت   
ر قطّ، وال يكاد يحسن كتابة عمود بزميله الغر، وعهده به أنه لم يقل الشع

وكان الباشا شكيم يطرق زهواً أو خجالً، وعينا . صغير مما ترضى ألف ياء
  .سليم أفندي تستحثّانه، وصوت رخيم يمأل الحي منادياً لصالة الجمعة

*     *     *  



 

 -٤٣٩-

-٣٦-   
في المركز الرئيس لشركة باتا دبرت ترياق لبديع الطارة عمالً يقتضي 

قف في الركن الشرقي، يتفرس فيمن يدخل ويخرج، ويتصدى لمن منه أن ي
وبقدر ما أغبطته بشرى ترياق بالعمل، بقدر ما انكمش عندما . يحاول األذى

  :خاطبه مدير المركز
في حمص تظاهروا ضد .  الكندرجية وصبيانهم يحومون حولنا-
ك في الخارج غير. أنت مسئول عن الحماية في الداخل مع رفيقك. الشركة

شهادة ترياق فيك تهمنا، ولو أن جسمك ال يدّل على ما . وغيره من يحرس
  .سمعنا عنك

في الركن الغربي من المركز كان يقف الحارس اآلخر الذي تشاغل به 
بديع منذ ساعته األولى عن مراقبة الناس، بينما كانت صور من عرف من 

تا بالحارس أو كانت عيناه ترتبكان كلما التق. حراس السجون تتناوب عليه
بعيون الخارجين والداخلين، يحس بالصغَار، يعفّط لهذا الذي انقلب من قطار 

إال أن ذلك ظل أهون عليه من الرعدة التي اجتاحته . أو محطة إلى حارس
  :عندما أنصت إلى الدكتور نورس يحدث ترياق متباهياً

. باتا الصهيونية تهدد مصنوعاتكم:  تركت حمص كلها تصرخ- 
  .وا شرهااتق

وتلك كانت مصادفته الثانية . شهراً واحداً كان بديع قد أمضى في المركز
تعلقت بها نظراته، تستنجد مما سمع، تربأ به . للدكتور نورس في مكتب ترياق

عن أن يكون كلب حراسة للشركة الصهيونية، بينما يتظاهر سواه ضدها، أو 
  :ألت نورس الهيةلكن ترياق تحاشت عينيه، وس. يدخل السجن بسببها

 إلى أين وصلت بسعيك لتأسيس فرقة التمثيل؟ ما زلت عاجزاً عن -
  تدبير بنت واحدة للفرقة من حمص كلها؟

ربما كان نورس قد ضبط عيني بديع، وأدرك ما تقوالن، إذ التفت إليه 
  :عن ترياق، وخاطبه



 

 -٤٤٠-

لهذه الشركة ألف مركز، هي منشورة على وجه :  تصور يا أخي-
الصهيونية، وهذه الشركة ذراع قصير أو صغير من : واألصلاألرض، 

أذرعتها، ورغم ذلك تحشر أنفها حتى في األحذية، تزاحم على اللقمة آالف 
  !العائالت التي تعتاش من صناعة األحذية أو بيعها

لكنه . فر بديع وهو عازم على أالّ يعود إلى المسرح وال إلى المركز
لي فكر في أن يخدع الشركة، وييسر في حراسته قبل أن يبدأ نهار عمله التا

وقبل أن يمضي النهار كانت . للداخلين والخارجين أن يفعلوا ما يشاءون
مالحظات المدير والحارس المواجه قد أيقظت عينيه، كي يجيد ما أسند إليه، 
ويالعب صور حراس السجون التي لم يعرف بعد، ثم يسرع إلى ترياق، 

. إال أن مكتب ترياق لم يتح له إال بعد أيام. ى عمل آخرلتعينه في العثور عل
  :وألن األمر لم يعد ملحاً، تباطأ، حتى قالت ترياق مصطنعة الخوف

أظن أنهم يسألون في المركز دائماً، وال يكتفون .  رجعوا يسألون عنك-
مسيو فرنان متأكد من أنك كنت داخل بيت . حتى اآلن ما نسوك. ال تهتم. بي

. هو مسرور منك، لذلك ال تهتم. ة، وبسببك عاقبوا الدورية كلهاحسن نيل
برأيه أنك . أعجبته حيلتك وحيلة حسن، وحلف لي أنه كلما تذكرها يضحك

  أين خبأتك تلك المرأة؟ في عبها؟: قل لي يا بديع. بدأت تعقل
وقهقهت، فتقلّص وجهه، وقد خيل إليه أن سؤالها يتعمد أن ينال من 

  :لكن ترياق أردفت مالطفة. هحسن، ال من
وأنا .  ماذا كنت تفعل عند تلك األرملة؟ مسيو فرنان حكى لي عنها-

بيت . ابتعد عنها وعن الحارة معها. هنا في المسرح، ال تنس، أسمع كل شيء
. والحارة كلها كما أظن. أرملته مشبوهة. صاحبك المرحوم هولو مشبوه

حلوة مثل اسمها يا . ن نيله هذهصرت مشتاقة ألرى حس: تصدقني إذا قلت
  بديع؟

  :تململ وكلماته تخرج بصعوبة
متى ما رغبت . نحن في حالوتها؟ حسن امرأة تمأل العين.  أرجوك-

  .ال تصدقي مسيو فرنان وأمثاله. أجمعك بها



 

 -٤٤١-

ماذا : تجمعنا، وتتوسط لي إذا غضب مسيو فرنان، وحقق معي.  حلو-
  كانت تفعل عندك فالنة؟

  .إذا رغبت نروح إليها.  هنالى تأتي إ حسن ال-
في يوم من . أنا أروح.  تخاف على طرف منديلها إذا جاءت؟ بسيطة-

إذا كانت غير ما تقول فحسابك : األيام أقول لك امش معي، ولكن بشرط
  .عسير

قالت ضاحكة، فنسي أو تناسى ما انتظر من أجله مثل هذه الخلوة، 
. لهاتف، تراوده زيارة حسن مرة ثانيةوودعها مضطرباً، وخرج يحثه رنين ا

ولما حّل، أمضاه في الغرفة التي اكترى في . إال أن يوم الجمعة كان بعيداً
اآلسية، قرب البطريركية، وهو يلجم رغبته في الخروج إلى الشيخ حسن 

  .وإلى المسرح معاً
*     *     *  

. س التاليغير أن قدميه خدعتاه، وسارتا به إلى المسرح مساء الخمي
المته على غيابه، ودعته عجلى إلى غداء الجمعة في . حيا صوته ترياق نادماً

ترك القدمين تمشيان . أسكرت الدعوة قدميه. البيت، ثم خرجت إلى موعد هام
احتار في غداء الغد، وعهده بترياق أنها ال تدعو . على هواهما، حتى كلّتا

 الطريق، بين البطريركية حرنت القدمان في منتصف. ضيفاً إلى بيتها
حاول أن يقيس . تساءل عما إذا كانت تخدعه، وعما إذا كان ساذجاً. واآلسية

. المسافة األخيرة التي تترك ترياق دوماً بينها وبين كل من صادف عندها
ربما كانت تضحك، تغمز، . حتى على المسرح كانت تبدو كذلك، وهي ترقص

ب كثيراً، ثم تنشب المسافة األخيرة، تدعه هو أو تدع الدكتور نورس، يقتر
ترحم على نجوم . مهما قصرت، وسواء في لفتة أو ممازحة أو زفرة

الم الخيالين اللذين تماهيا بالياسمينة المقابلة . الصوان، وحن إلى عزيز اللباد
عاهد . على ظلمهما لترياق، تسلل من الياسمينة صوت يحذر وآخر يعزي

 شقيقاً، البد أنها تفتقده في الشام، فنأى الصوتان، نفسه على أن يكون لترياق
  .وهدأت الياسمينة، ومشى الحمار الحرون



 

 -٤٤٢-

إال أنه قبل أن يغفو، وربما قبل أن يتناول اللقمة األولى من الغداء، بدأ 
  .يتحلل من عهده

تتضرج شفتاها ووجنتاها . أطلّت ترياق امرأة أخرى، يبرق عنقها بال عقد
 وقد أرخت شعرها، وتخفف فستانها من ألوان المسرح، بيوم تذكِّر،. بال أصباغ

كانت هذه المرأة . غائر تناول فيه طعاماً مع امرأة، أو جلسا متجاورين وصامتين
ترك لعينيه أن ترتويا دون . الجديدة أقرب إلى الروح، وربما أضعف أو أصدق

 لها خوف ممن يحيطون به أو بها، أو دون أن يفطن كل حين إلى أنه مدين
ثارت نخوته، وهو يصغي إلى ما زالت تتذكر من . بحريته وعمله، وبذنب قديم

فكر . أحزنه أنها ال تثق بالرجال. عبد الودود السعد أو سري أفندي أبو الخير
أصغى بشغف أقل إلى ما . بالقصاص من فؤاد الباشا، إذ ال يزال حلقها يتجرح به

تحاشت .  الدكتور نورس األكاشيأومأ إلى. زالت تذكر من ذلك الولد الخرع
وكان الوقت قد شارف العصر، فانصرف بقليل من . إيماءته، فهمدت نخوته

 عما قريب، - أو إلى محطة على األقل -الغيظ، يمني نفسه بالعودة إلى القطار 
ليكون أقدر على أن يخفف من الوحدة التي تشكو منها ترياق، ويالقي االبتسامة 

  .يجري حيث تشاء، وليس فقط من العفيف إلى اآلسيةالتي شيعته بها، ثم 
*     *     *  

كان قادراً كل عصر، وهو ينصرف من المركز، على أن يجري إلى 
ذلك البيت النظيف الصغير، يمأل صدره بفوح الورود التي تسقيها ترياق، ال 

كان كل عصر يزيده ضنّاً بالبهجة التي . الخادمة، ثم يجري حيث تشاء
كان . لم يعد إلى المسرح. فينطوي عليها في غرفته حتى الصباحاستروح، 

يخشى أن ما به ليس غير غشاوة، سوف تنقشع حين يلتقيها في المسرح أو 
إال أن المدينة أعتمت ورمته بغشاوة أخرى، فما عاد يبصر . في أي مكان

أخذت قدماه تؤكدان عجزه، والمدينة تنزع غشاوتها، أو غشاوة ترياق . جيداً
كان يهم في أن يكسر أو يصون اليباس الذي . ن عينيه، فال يبصر أيضاًع

يضن بما تبقى منه على المدينة الحبلى، يتوجع معها كلما . استولى على روحه
اليباس . القلب يابس. اليدان يابستان. تأكد أنه غير قادر على أن يمد لها يداً



 

 -٤٤٣-

تخنقه في . تلفه بمشيمة أخرى. يقبضه، والمدينة تتفجر، ترميه بما في أحشائها
مائها ثم تحييه، ثم يختنق حين تفاجؤه ترياق بعزمها على أن تقوم مع الفرقة 

ثم يحيا من جديد، وقد أغلقت المدينة، وسافرت ترياق، . بجولة في فلسطين
ولم يعد بديع يغادر غرفته إال في الصباح، يبتاع من بيوت اآلسية التي انتقلت 

يتعلل لترياق التي . يؤوب إلى عزلته وخذالنه. م يومهإليها الدكاكين طعا
يحرم على نفسه أن تتعلّل، ما دامت قد بلغت هذا . جبنت وعجلت إلى فلسطين

الدرك من الخواء والضعف، واستسلمت أمام أبي خضرة أو األستاذ فخري 
  .القجي أو ترياق نفسها أو المسيو فرنان، وأنكرت من كانت على الدوام

 يوماً بعد يوم، حتى إذا أنهت المدينة عصيانها، وجر قدميه كان ينهار
إلى المركز، أذهل المدير بشحوبه ونحوله، وقبل أن يمضي ذلك النهار سقط 

  .على البالط، وما كان قادراً على أن يعود إلى بيته، لوال الحارس اآلخر
ولما . أمضى طريحاً خمسة أيام، لم يعده فيها أحد سوى الحارس

العودة إلى المركز، فاجأه اللغط المبكر، فالحكومة أفرجت عن النساء استطاع 
والمدير، كما الحارس، كما كل من في المركز، إال بديع الطارة، . المعتقالت

  .يتذكر من بين المعتقالت عدوة لدودة اسمها حسن نيله
صعقه اسمها أشد مما صعقته الكهرباء، حين انتزع سلكها من غرفته، 

وراح يتعجل العصر ليجري إلى الشيخ حسن، . شبان اآلسية يفعلونكما رأى 
شك في أنها ال تزال تقاطع الكهرباء، واقترب . لكن بيت حسن نيله كان معتماً

من الجامع، وعيناه ترمقان المقبرة، فإذا بسجيع نظام الدين يحييه ويدعوه إلى 
  :ضحك وقال. الدخول

  سن؟ أين هي؟ما قالت لك ح.  أنا مسيحي يا أخي-
  :قال سجيع مشيراً إلى بيته

أوالد . أؤذن وأصلّي، ثم آخذك إليها. تفضل انتظرني قليالً.  عندي-
كثيرون يا أخي يأتون ليسلّموا عليها، وبينهم من ال تعرفه . الحالل كثيرون

قلت لها لو كان في البرلمان نساء . صارت حسن نيلة زعيمة. وال أعرفه
  .ئبكنت صرت جناب النا



 

 -٤٤٤-

ومشى ضاحكاً، وبديع يحضن البيت القريب ملهوفاً، ويلقاها بعد حين 
أكبر لهفة، وحامدة ترحب به، وسجيع يقص عليه ما فعلت حسن نيلة أم 
محمد، وأم محمد تنهر ابنها وأبناء حامدة، وتطمئن على غياب بديع الطويل، 

لجمعة، فيوشك لسانه أن يفضحه، لوال أن نهض فجأة، يعد بالحضور يوم ا
  .ويرجو أن يكون ال يزال بوسعه أن يجري من الشيخ حسن إلى اآلسية

*     *     *  
كان ينحني بين يديها معترفاً، خلف باب غرفته الموصد، أو شفتيه 

 ربما للمرة األولى -المطبقتين في المركز، قبل أن يفعل في بيتها، وهو يؤمن 
حلة، فيغدو بيت هولو التكلي  بما لُقن صغيراً مثل ابنها، أو فتى في ز-

كنيسة، وتغدو حسن ذلك األب الحاني والغفور، ويكاد هو أن يتطهر، لوال أن 
أحدهم نادى طفالً، ثم ناداها، ودخل شمسي النعنعة يحمل الطفل، وهي ترحب 

  :ثم تقول
  . بديع الطارة، صديق المرحوم، منحوس مثلك يا شمسي-

  :تفرس شمسي فيه وقال ظافراً
  .ت صاحب األوراق؟ رحمة اهللا عليك يا هولو أن-

  :تقلقلت جلسة بديع، فيما تابع شمسي بأسى
  .واحد منكم خرب بيتي، واختفى.  أنتم خربتم بيتي-

  :حدق بديع في حسن وقال باستياء
. نحن ال نخرب بيوت الناس.  قل لي من هو؟ يجوز أني أعرفه-
  .بالعكس

  :قال شمسي ضاحكاً
هو . على كل حال اهللا يوفقه. ول الناس وبيوتهم الشيوعي يخرب عق-

اآلن في الغربة، كما سمعت، وال يجوز لي أن أتمنى له إال الخير، ولو أني ما 
  .شفت الخير على يده



 

 -٤٤٥-

  :قال بديع ساخراً
  .يمكن أن أقدر أن آتيك بخبر.  في الغربة، أين؟ ما سمعت؟ قل لي-
واحدكم في موسكو؟ ما ماذا يفعل .  ال أريد شيئاً، ال منك وال منه-

  الذي يحببكم بها؟
تجمدت نظرات . قال شمسي، وهو ينادي الطفل الذي أسرع إلى الخارج

حبس صوته كيال يرجح لشمسي أن صاحبه . بديع، كأن أحداً ضبطه متلبساً
الشيوعي قد يكون األمين العام للحزب، أو كيال يؤكد لحسن أن ذلك الرجل 

. طارة بخراب أكبر مما يشكو شمسي النعنعةهو من تسبب لبيت بديع ال
  :وانفلت الصوت منه فجأة

  . موسكو لمثلي ومثلك جنّة يا أخي-
وأدرك بديع أنهما نسيا موسكو وخراب . أدهش الصوت شمسي وحسن
  :حبست حسن ضحكتها، وقال شمسي. البيوت وعمارها، وربما نسياه هو أيضاً

  .امأنا جنتي هنا، في الش.  لمثلك، يجوز-
قبض بديع . وعاد إلى حسن، كأنه يتابع همساً قطعه الصوت الغريب

وفاجأ خروجه شمسي . على صوته، وعجل بالخروج قبل أن ينفلت منه ثانية
  .وحسن، فبادال إشاراته بمثلها، وضحكا طويالً من الوداع األخرس

  :دنا شمسي من حسن، وسأل مقطباً. عال صوت الطفل منادياً باسم بديع
   ماذا يفعل هذا هنا؟-

كانت لصوته الرنة التي باغتتها حين زارها في السجن، وصاح بها من 
  :خلل القضبان

  .محمد في عيوني، ال تلتفتي ألحد. لن أتركك بعد اليوم.  ال تهتمي-
احتارت بين الغضب . أرعشها الصوت اآلن كما أرعشها من قبل

 عمن يرى في بيت سجيع أو في والطمأنينة، مثلما احتارت، كلما رأته يسألها
بيتها، ممن جاؤوا لتهنئتها بالخروج، وحامدة تهمس، كما همست أم زاهد التي 

  :كانت تقف إلى يمينها، وتبكي لتقريع زوجها
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  . هذا الرجل يحبك، والظاهر أنه صعب-
ثم صارت . ثارت حسن على السجينة، كما ثارت على حامدة مراراً

صوت شمسي الملون بالزجر، وربما بالغيرة، تكتفي باالزورار، تسترجع 
وتتلذذ، كأنما تعاقب نفسها بالرضوخ لرجل، أو كأنما سئمت التصدي 
للرجال، فتخلد إلى نداء يعلو في أعماقها، ينشد الراحة، ويستعين عليها 

  .بالرهق والخوف
  :تشاغلت عن سؤال شمسي وعن هواجسها بتفقد محمد، ثم قالت

  .أنت السبب. ا كان لنا أن نضحك من كالمهم.  أظن أن بديع تأثر-
  . زعلت عليه؟ كنت أمازحه-
 نسيت أنك أسمعتني ما أسمعته، بل أكثر؟ السياسة كلها تخرب -

. ال أظن الشيوعي يحب الخراب هكذا. ال الشيوعية وحدها. البيوت والعقول
  نسيت؟. نهدم أوالً، بعد ذلك نعمر، هذا كالمك لسجيع

يجوز صاحبي الذي ضاع . لمسكين كما تقولينيجوز أن هذا ا.  ال-
أنت تعرفين . أنا ما قصدت سوءاً بكالمي مع بديع. أنا واثق أنه كذلك. كذلك

. يجوز أنني خدمتهم أكثر من أي واحد منهم. أن هواي كان معهم، حكيت لك
لكن سورية بحاجة إلى . ولو قلت لك اليوم إني صرت أكرههم، ال تصدقيني

.  بطل مثل موسولينيلىالعرب كلهم بحاجة إ. ر يا حسنبطل مثل هتل. بطل
أنا ال أقصد النازية أو الفاشية كما تقول . بال لينين بال ستالين، بال زفت

هذا ما تعلمته بعد . الجرائد، أو كما يتفاصح بعض المتعلمين وبعض الزعماء
. اهللاإي و. بالدنا جنة يا حسن. هذا ما تعلمته في الشهور الماضية. السجن

آخ لو يوفق اهللا بالدنا ببطل كما وفّق األلمان أو ! كم أحببتها في السجن! آخ
الشهور . بالدنا فيها شباب مثل الفهود، ولكن يا حسرة، ما فيها بطل. الطليان

إذا كان بديع هذا نفسه ما تعلّم يكون . األخيرة علمتني، وعلمتك، علمتنا كلنا
  .رأسه رأس حمار

  :زفرت حسن وقالت
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ما لك ولوجع الرأس هذا؟ نحن لسنا قد هذا .  خلصت؟ الحمد هللا-
  .التفت إلى نفسك: أوصيتك وأوصيك. الكالم يا شمسي
  :قال شمسي

  . بدل ما تقول لي كشّ اكسري رجلها-
  . كم حلفت لك أني ما قصدت، ال في أول حبسة، وال في الثانية-
  .قتها كما صدقتكوحامدة حلفت، وصد.  وال في الثالثة إن شاء اهللا-

  .قال ضاحكاً ومستفزاً
حامدة . أمامك ما أنكرت.  كيف؟ أنت إذن ال صدقتني وال صدقتها-

. المرجة قائمة قاعدة، كأني ال أعرف. امشي يا حسن: هذه المرة قفعت أذني
حيف : أنا كنت أهدئها، وهي تعيرني. ولما رأت جنازة الشهيد جن جنونها

غير حامدة في أول مرة قفع . حبس والمحكمةعلى من هزت البرلمان وال
أنا ال أريد لك أن تتمرمر، لذلك . العني كبيرهم وصغيرهم، وال تخافي: أذني
  .التفت إلى نفسك: أقول

  :قالت مصطنعة الغضب، وقال كأنه يربت على كتفها
التفتي إلى :  زعلت؟ وأنا ال أريد لك المرمرة يا حسن، وأقول لك-
. كل كلمة قلتها أحس بها. ال أحد حولك يفهمك مثليأنا أفهمك، . نفسك

حتى رأيتك فوق كل النساء، كنت مثل ... أحسست بها والدنيا تضيق حتى
كنت مثل الرعد تزلزلين المرجة، وزلزلت كياني وقت رأيتك . روح الشهيد

أنا خائف عليك من أن تضيعي، . فكري يا حسن في كالمي. خلف القضبان
  .ن أن تضيع، إذا ما بقيِت أنِت هكذاوخائف على نفسي م
: تغضي وهو يتدفق، كأنها عادت إلى المريجانةوترق كانت ترياق 

طفلة تتوسط النهر الرقيق، يدغدغ ساقيها ماؤه، تضحك وتتطلع عالياً، تخاف 
من ذؤابات الحور، ومن أن يجرفها الماء أو صوت شمسي، فشهقت راغبة 

 وصوت أمها يترجع في أعماقها، كأنه في البكاء، ولكن الطفلة تظل تلهو،
  .صوت حامدة، يذكرها بشمسي الذي نهض حزيناً، واختفى بصمت

*     *     *  
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. تخلّف شمسي عن موعده األسبوعي، وبدالً منه حضرت النورية
  :صلّت على النبي، وخاطبت حسن

  . نجمك قزيزي-
أدركت . أمنت حامدة على كالمها، وحضتها على أن تقرأ لحسن بختها

  :النورية أن حسن أرملة، وأشاحت عن محمد قائلة
بنتي بآخرتي بتفقس لي قملتي وبتعبي لي .  لو أنه بنت كان أحسن لك-

بكرة يكبر الولد والناس . إبرتي، إال إذا كنت ناوية على الزواج مرة ثانية
  .أوالد الحالل كتار. أنت صبية. ال يا أختي... تصيح خلفه

  :ثنت على النورية، وقالت حسن قرفةًضحكت حامدة، وأ
  . كل من شافني أرملة شمر وإجاني هرولة-

  :قالت النورية
. صاحب صنعة وال صاحب قلعة.  خذي لك يا أختي صاحب صنعة-

أخذت القرد على ماله، : ما سمعت من قال. ال تطمعي بالمال وصاحب العيال
  راح المال وبقي القرد على حاله؟

  :خت لحسنوانطلقت تقرأ الب
ال لك حظ وال نصيب في أب وال .  أمرك عجيب وغريب يا أختي-

وعندك العدو والصاحب كله واحد، واللي بيجيك . أم، وال في خال وال عم
بالمعروف بياخد منك كل شيء، واللي بيجيك بالمتلوف ما بياخد منك ال حق 

ك أكثر أعدائك من جنسك، والغربا بيحبوك وأهلك بيبغضو. وال باطل
وبيسبوك، ولِك ثالث سنين وأنت في الهم والشقاء، وكل سنة أنحس من سنة، 
وهالسنة أنت خايفة منها، لكنها سنة طيبة وعاقبتها خير عليك وعلى اللي 

  .إن شاء اهللا: قولي. حواليك
لونت البصارة وحامدة نهار حسن، وفي ليلها تأملت رسوم عدي بعد 

ن خيالها، وأخذت تومض صورة لكن عدي ملص م. هجر، وحنّت إليه
شمسي، ثم تختفي هنيهة، تفسح لصورة رجل ما، قد تكون لسري أبو الخير، 
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أو عمر التكلي، أو بديع الطارة أيضاً، ثم تعود، ومن بعيد يتردد صوت 
لكن حسن تتبرم، تعدد . أنت أرملة وهو مطلق، تربين ابنه ويربي ابنك: حامدة

وتتذكر عدي، وتخجل، .  شمسي واحدة واحدةلنفسها السنوات التي تكبر بها
وتستسلم لحامدة، فماذا تساوي خمس سنوات أو ست، وحسن ما زالت قادرة 

  على أن تنجب عشرة، قبل أن تنقطع عنها الدورة؟
*     *     *  

بعد أسبوع أفاض بالحبور، أمضى شمسي نهار الجمعة في دار نقابة 
  .لمؤتمر يضم نقابات عمال الشامعمال الخياطة، يهيئ، مع من عج بهم، 

كان النهار يتطاول، وشمسي يتلذذ كلما فكر في أن حسن تنتظر، وربما 
إال أن الليل أطلق الشوق مذكراً بسبعة أيام، لن يرى . تغضب ألنه أخلف ميعاده

وأفاض األسبوع التالي بالهواجس والسهد، فقد تكون حسن . حسن قبل أن تنقضي
لذلك سابق ضحى الجمعة، . أحد يحزر ماذا تفعل حين تغضبغضبت حقاً، وال 

وبأنفاس النوم العالقة بشعرها مأل . وغرق في دهشتها وضحكها لقدومه المبكر
صدره، وغسل وجهها بعينيه، وضغط على كفها ألول مرة، وحطّت غيمة فوق 

  :رأس المئذنة، وهو يأنس للكفّ التي استسلمت له، ويهمس
 جمعة خفت لىمن جمعة إ. جن كانت هذه الليلة أطول من ليالي الس-
شفت محمد في نومي، شفت البيت، حتى . خفت أن تكوني زعلت منّي. عليك

  ...سجيع وحامدة
سحبت كفها، وتراجعت ضاحكة، تكتم اضطرابها، وتدعوه إلى 
الجلوس، وتتلهى بمحمد، ثم بالشاي، وضيعت منه ما كان قادراً على أن يبثها 

  :فسأل متصنعاً الالمباالةفي سبع ليال، 
   مع من قضيت الجمعة الماضية؟-
  . مع حامدة-

  .قالت متخابثة
   وغيرها؟-

 ٢٩ م–التيجان 
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  .سأل ملهوفاً
  . والبصارة-

أعاد . ارتبكت نظراته وحاولت أن تهرب. أجابت بتأن، وهي تتمعن فيه
بدا السؤال مكروراً . الصمت على حسن سؤاله، مثيراً شفقتها، ثم ضيقها

وقالت وهي . أطرقت تفكر في أن عليها أن تساعده.  وربما متسلّطاًوضعيفاً،
  :ترفع رأسها، وصوتها يزخر باألنفة والحنان

هذا غريب، . تعرف كيف يدخل الناس إليه.  صرت تعرف هذا البيت-
ال . هذا غريب علي، أو كان. يجوز، ال عليك وحدك وال على الشيخ حسن

لكني أعرف نفسي، أعرف . صحيحأعرف كيف حصل، والبيت بال رجل، 
. شغلي نفسه كان مثل هذا. ال تظن أنها عادة سهلة. الناس، كما أني تعودت

  .ال تعذبني يا شمسي. بموت هولو كل هذا بدأ، وتعذبت من أجله بما يكفيني
  :وسكتت مجهدة، وران الصمت عليهما قليالً، قبل أن يقول

رجة منه، يوم الجمعة أو  افرضي أن امرأة داخلة إلى بيتي وامرأة خا-
ما كنت تتضايقين؟ احمدي اهللا على . يوم السبت، وأنا مع ابني سليم وحدنا

لو ما كانوا يحبونك، ولوال من تشتغل من . احمديه على جيرانك. هذه الحارة
نسائها مثلك، ويمكن لوال العمر الذي عشته فيها، لكانت الحارة قلبت ليلك 

نك ضحيت بنفسك مثل زوجك، وقمت بما ال يقوم يمكن أل. نهاراً ونهارك ليالً
  .به الرجال، الناس سكتوا عنك

  :قالت بأسى
حتى حامدة، كم سمعت منها، وكم تعذبت .  ما سكتوا بالهين يا شمسي-
وأحياناً أحس أني غريبة . ال أنكر عليك أني أندم أحياناً على من كنت. بسببها

مرات أتحسر على ما . قوىلكني صرت أحس أني حرة، وأني أ. عن نفسي
أرجوك يا شمسي، ال تسألني بعد . مثلي مثل من ضاع منها شيء غال. راح

  .اليوم، وعلى كل حال الجمعة الماضية قضيتها أنتظرك
  :قال مسابقاً الفرحة التي فاجأته
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 لك مني اليوم الذي ترتاحين فيه من كل هذا، وتتصدرين بيتك مثل -
  .سها، ال في الشيخ حسنأي ستّ بيت في المهاجرين نف
  :تجاهلت إشارته قائلة

  كيف قضيت أنت الجمعة الماضية؟:  ما قلت لي-
  :بلع ريقه متضايقاً، وحث نفسه على الصبر، وقال

وفي مصر يصدر . في بغداد صدر قانون للعمل.  أمامنا أيام حامية-
مقام ونحن ننتظر الوفد الذي طاب له ال. مثله عما قريب، كما تكتب الجرائد

  ماذا نفعل إذا رجع الوفد، يد من خلف ويد من قدام؟. في باريس
جولة جديدة . ونحن مع عارف بك نستعد. أمامنا أيام حامية.  معك حق-
  .اترك الوفد في باريس على مهله. كل المعلمين وصناعهم يستعدون. مع باتا

عندنا اجتماع خطير في دار .  الجمعة القادمة يجوز أني ال أحضر-
هذا يوحد كلمتنا ويزيدنا . ابة عمال الخياطة، وفيه نعلن اتحاد نقابات العمالنق

  .قوة في األيام القادمة، حتى لو رجع الوفد باالستقالل
  :قالت حسن بخفر

  . غيباتك تطول وتكثر-
  :تضرع صوته وكفّاه

  . بيدك أن تقطعيها-
ن على وكان محمد وبنت حامدة الصغرى يلغوان في العتبة، ويتنازعا

  .عود يابس
*     *     *  

بين ما تبقى من الشتاء، وتراخي الربيع، كان بديع الطارة يغور في 
باطنه، كأنه يرسل جذراً أو يرويه، ويمد رأسه بتشوف وخوف، كأنه ينفتح 
على فضاء غريب، بارد قليالً وحار قليالً، يرجف القوام الغض أو المتقصف، 

ما يدفعه إلى وكره اآلمن في اآلسية، أو وكره اآلخر يحثّه على أن يحيا، بقدر 
  .القلق في مركز باتا
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كان المسرح المغلق يمأل عليه الوكر القريب، يسائله عن الحماية التي 
فقد بغياب ترياق، والحماية التي يمنحها هو لباتا، من هذا المركز إلى أي 

لى الوكر كان المسرح يدفعه كل عصر إ. مركز آخر لها على وجه األرض
وال تكاد البطريركية تطل، أو اآلسية، حتى تهجم عليه حارة الشيخ . البعيد

حسن، أو جامعها، أو مقبرتها، أو بيت سجيع نظام الدين، وبديع يتمهل إلى أن 
لكن العيد غافله ومضى، . يحّل عيد الفطر، فتكون فرصة طيبة لزيارة حسن

  .إلى الشيخ حسن نادماً أسرع -  بعد أسبوع -ولما فطن إلى ذلك 
من تحت شرفة البيت تناول محمد وبنت حامدة، وتدرع بهما على 

  .الدخول، يدعو العذراء أن يكون صمت البيت صادقاً، وحسن وحيدة
أجابت العذراء الدعاء، فأنزل الطفل والبنت، واندفع يسابق لسانه 

لنعنعة لم إال أن شمسي ا. وغبطته والصوت المرحب والمعاتب، والمضنى
يفسح له، أو أنه هو الذي تاه بما في حناياه، فلغا كثيراً، دون أن يقول شيئاً، 

  .قبل أن يعلن محمد وبنت حامدة قدوم شمسي
حيا كل . فوجئ الثالثة ببعضهم، كما فوجئ بهم الطفالن اللذان نطّا وابتعدا

 للفرار، جلس بديع يرسم. من شمسي وبديع اآلخر، رد كل منهما التحية بجفاء
  :وقالت حسن كأنها تحثّه على أن يفعل، أو ترحب بوصوله هذه اللحظة

   يوم الجمعة في باتا مأجور، أم حالك من حالنا؟-
  :قال بديع، وصوته ينكر عليها أن تنطق باسمها واسم شمسي

وأنت؟ عارف بك يدفع أجرة العطلة؟ شركة المغازل .  مأجور-
  .والمناسج ال تدفع

  :احكةقالت حسن ض
 مليح أن يسمح عارف بك للواحدة منا بالغياب هذا اليوم، ولو بال -

معمل الدخان . الرجل الذي يغيب يوم الجمعة يخصم عليه أجرة يومين. أجر
  .كان جنة، ولكن ليس بفضل عارف بك، بل بفضل سليم أفندي البسمة

خاطبها شمسي مستاء، ربما من ضحكتها لبديع، أو من إشادتها بسليم 
  :فنديأ
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 أول ما نريد في قانون العمل أن تكون للواحدة منكن راحتها يوم -
أول ما نريده أن ال تشتغل الواحدة منكن أو من الصبيان . الجمعة، وبأجر

يمكن لوال باتا والعجز عن المنافسة، كان . أكثر من ثماني ساعات في اليوم
ا حسب هوى ال يجوز أن يبقى هذ. عارف بك يشغّلك عشر ساعات، بل أكثر

  .سليم أفندي أو عارف بك أو شركة المغازل والمناسج، وال حسب منافسة باتا
  :قال بديع متودداً

  . ما هذا غير بعض ما طالبنا به من سنين-
ظل شمسي صامتاً، وبدا كأن حسن ال تجرؤ على الكالم إذا لم يأذن 

 هذا الذي يثقل ولما طال ذلك شك بديع في أن شمسي لم يعن بباتا إال. شمسي لها
حضوره على صديقين أو جارين أو قريبين، وربما على عاشقين، إذ ضحكت 

وضحك شمسي، . حسن فجأة، ونذرت لشمسي ما يطلبه حين يصدر قانون العمل
وغفل الجميع عن بديع الطارة، . وعاد محمد وبنت حامدة إلى البيت ضاحكين

اع أن يفعل، خيل إليه أن وحين استط. والكرسي تتمسك به، وهو يجاهد ليمضي
  .الكرسي ظلّت ملتصقة بمؤخرته حتى باب غرفته في اآلسية

*     *     *  
انحنى بديع الطارة للهزيمة حتى أوفى الربيع، واستولى الذعر على 
مدير المركز وحراسه، إذ بدأ الكندرجية وصبيانهم يتظاهرون بين عصر 

  .وآخر، ويحومون حول المركز
متوالي والوعيد ما كان من عزيمة في نسغ القوام استنفر الصياح ال

الذي استوى فجأة، ربما ألن الربيع قد أوفى، أو ألن الشتاء قد ولّى، أو ألن 
وفوجئ مدير . بديع الطارة لم يعد إلى حسن نيله ولم يلتق بشمسي النعنعة

  .المركز وحراسه بيقظة الحارس المسيحي، واستعداده لمواجهة المتظاهرين
 كلما اقتربوا من المركز يجر خلفه حارس الركن الشرقي، ويخرج كان

وتجر . يلوح بالهراوة التي تسلّح بها منذ اقترب المتظاهرون أول مرة. إليهم
هراوته خلفها هراوات الحراس، ثم تردعها كما تردع المتظاهرين، وعيناه 

  .يلهتجوسان بين الرؤوس، متحدية ومشوقة، لكنهما ال تقعان على حسن ن
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وألن ذلك طال به، أو ألنه اكتفى سريعاً بما انتزع من عجب في 
المركز، وفي عيون المتظاهرين، كما قدر، أخذت حماسته تفتر، أو أخذ يحلو 
له أن يتفرج على الحراس يسورون المركز، ويفتقدونه أمامهم، فيلتفتون إليه 

  :في المدخل، ويضحك منهم أو من المدير الذي يخاطبه
  .أنت درعي األخير. هنا ابق -

صاروا يقتربون أكثر، والحراس . إال أن المتظاهرين صاروا أجرأ
يتقدمون ويتراجعون، حتى اندفعت حسن نيله في عصر غائم، مثل كذبة ال 
أصدق منها وال أفتن، والتحم المتظاهرون بالحراس، وأوشكت هراوة أن 

الهراوتان، والذراعان، تصيبها، فتصدت هراوة بديع لتلك الهراوة، وانكسرت 
وشدت الذراع التي تبقت لبديع ذراع حسن إلى داخل المركز، وصاح 

  :بالمتظاهرين
  . ادخلوا يا خسعين-

الخوف بالشجاعة، الحقد بالمباهاة، : كل شيء اشتبه عليه من بعد
الماضي بالحاضر، الحاضر بالغد الذي طلع عليه بكسر معصمه، ال ذراعه، 

اشتبه عليه الصدق بالكذب، شهادة المدير التي . ال بالمكافأةوبالطرد من باتا، 
برأته بشهادات الحراس التي اتهمته، غياب ترياق بحضورها، حمايتها له 
بحمايته لحسن، األيام الخالية التالية بدعوٍة ما، أرسلها شمسي النعنعة من بيت 

رة باألول من حسن أو األمين العام للحزب من موسكو، كي يحتفل بديع الطا
منهم من تحلق حول شمسي وحسن، . إال أن كثيرين كانوا قد سبقوه. أيار

ومنهم من تحلق حول أبو خضرة ورجل ال يعرفه، ازدادت قامته طوالً 
 أو - وحاجباه كثافة وضحكته عرضاً أو ثقة، والبد أنه األمين العام للحزب 

دي بديع الطارة، ويسبق  قد عاد من موسكو هذا الصباح لينا-أي من قادته 
  :إلى عناقه أبو خضرة، ويهمس به أو يصيح أمام المأل

   أين اختفيت؟-
  :تلفت بديع يبحث عن شمسي، وأبو خضرة يهمس
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-أنت اآلن بال شغل كما سمعنا. رفيقنا األمين العام يريدك معه.  أبشر .
ع بما يوم سم. ال أدري لماذا اختارك لهذا. تشتغل معه في الحزب. هذا أفضل

  ما انجبر الكسر بعد؟. ابحثوا عنه. هذا هو: فعلت بالمركز قال
تلمس بديع معصمه، ود لو يسعه أن يتلمس جسده كله وروحه أيضاً 

  :أمام المأل، لوال أن عينيه فرتا إلى عيني حسن، وهتفتا بها
من غيرك دفعني إلى العراك . أنت رجعت بي إلى هذا.  أنت السبب-

   األمين العام؟لىأو إأو إلى العيد 
  :ضحكت عينا حسن وسألتاه

  .هي دفعتك إلى حضني.  ترياق السبب-
تراجعت عيناه، وترياق ترميه إلى حسن، وحسن ترميه إلى األمين 
العام، وهو يتطاير من حضن إلى حضن، يخشى أن يسقط، فيرتطم بالرؤوس 

صوت المدوي أمامه، المحتشدة، ويصيبه كسر جديد، لكن األكف الملتهبة أو ال
  .جعاله يضغط بقدميه على األرض، ويتيقن من أنه واقف بثبات

*     *     *  

-٣٧-   
  :سأل فؤاد الباشا الزعيم وقد نفد صبره

أين .  شهور وأنا ال أفعل إال أن أحضر إلى هذا البيت، وأتلفت ورائي-
  الكفاح الذي ينتظرنا؟

  :قال الزعيم مقرعاً
ما الحظت أني صرت أباعد بين لقاءاتنا؟ من . د تأخر السؤال يا فؤا-

متلهف مثلك أو أكثر منك للكفاح، لكن . اآلخرين من هو أكبر حماسة منك
ليست حياة الزعيم أو حياتك، . هذه قضية حياة أو موت. الظروف غير مواتية

لذلك عليك أن تنصرف إلى دروسك حتى يأتي . وال موت الزعيم أو موتك
  .الوقت المناسب
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 فؤاد تائهاً، ومضى يتجرع الخيبة، يستعيد كل كلمة تلفظ بها خرج
ولم يلبث أن عاد إلى . الزعيم، منذ جعله يقسم، ويرجو أالّ يطول انتظاره

  .عمته، بعد ما صمت عنها شهوراً
أمامها، وأمام نفسه، تباهى باألصول السورية التي اكتشفت في رأس 

وعير . برى من تلك األصولشمرا، معيراً اإلغريق بسرقة أساطيرهم الك
 أو وعد -ووعد عمته . اليهود أيضاً بسرقة قصصهم التوراتية من هناك

 كتب الزعيم - بزيارة قريبة إلى رأس شمرا، وبلقاء قريب بالصديق -نفسه 
وتغنّى كما تغنى الصديق بما .  الذي يتابع الكشوفات هناك- مراراً وشطب 

ريق عنه، وبالمخيلة السورية في رأس شمرا من الشعر الذي نقل اإلغ
وحكى لعمته . الزاخرة، أو التفكير السوري الرفيع في قضايا الكون والحياة

أخيراً كيف انتقمت عناة من معط، ألنه قتل علّين، وكيف ذرت بقاياه في 
وختم الرسالة موصياً بأن يذر جسده حين يموت في أنحاء سورية . الحقول

 ويخصبه، مثل جسد معط، على الرغم من كلها، عسى أن ينبت ذلك زرعها
  .أنه لم يقتل أي علّين

. تأخرت الست لميعة في جوابها، وكان فؤاد قد ألف االبتعاد عن الزعيم
تبسم لخوف عمته عليه . ولعل ذلك ما رسخ في اآلن نفسه القطيعة مع ترياق

لكنه . من عشق سورية، وتردد في أن يكتب إليها، على الرغم من إلحاحها
 ال يزاالن يقضان هدأته كل - وترياق أيضاً -عل بعد حين، وكان الزعيم ف

حين، فصاغ رسالته الجديدة من كلمات الزعيم، ولم يكد يبدل منها إال ما 
وقعاً أو أكبر كتماناً للسر توخّى أن يكون أشد.  

 كاد أن يكتب -أكد لها . أنكر على عمته ما أرسلت في القومية السورية
أن القومية السورية قائمة بنفسها، مستقلة عن سواها، وأنها ليست   -قسماً 

بل هي . مثل القوميات التي عددت له، كي تتأسس في دم أو عرق أو عقيدة
ولم ير في ذلك، كما رأت، ما يتنافى مع أن تكون . وحدة اجتماعية طبيعية

 فؤاد عمته وقرع. األمة السورية واحدة من األمم السامية أو من األمم العربية
بقسوة على ما جرت الغفلة عن ذلك من تقطيع لسورية بالمدى العربية 
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واإلسالمية والمسيحية والفينيقية، ثم شطب هذه الجملة، خوفاً من أن يكون قد 
وساق سطوراً أهدأ، مقرراً أن األرمن واليهود ليسوا من األمة . أغلظ

ورسم بتوق الوطن . ريبةالسورية، ألنهم يحافظون على نعراتهم القومية الغ
السوري من طوروس شماالً إلى قناة السويس جنوباً، ومن البحر السوري 
غرباً إلى الصحراء ودجلة شرقاً، ثم كرر ما كان قد ابتدأ به موجزاً، مفرداً 
العرب لصحرائهم، والعروبة إلسالمها، وراهناً نهضتهم المأمولة بسورية، 

م - كما كتب في السطر األخير -م فهم مجالها وهي المؤهلة، وهو متيوالمتي 
  .ال يالم إذا ما غالى

*     *     *  
 الشام حتى أنهى امتحانه لىلم يكتب بعد ذلك إلى عمته، ولم يعد إ

وقبل أن تظهر النتائج حضرت الست لميعة والمستر بيجيت في . األخير
  .طريقهما إلى الرياض

ق ما زال في المرجة، وبيتاً لها كان فؤاد مضطرباً، ليس ألن مسرحاً لتريا
ما زال في العفيف، ودونهما صمت قاتل، وال ألن الباشا يبدو منقبضاً فال يكاد 
يبرح البيت، بل ألن الشكوك في أن يكون الدكتور نورس وترياق عاشقين، قد 

وألن لجوء فؤاد كل مساء إلى الباريزيانا، وشغفه بماري جبران، كانا . كبرت
كما أن زعامة الدكتور نورس للعصبة، . أمام الدكتور نورسيذكرانه بضعفه 

ولعل ذلك ما . وشيوع العصبة في الشام، قد أقلقا فؤاد على سره مع الزعيم
ضاعف إغراء دعوة المستر بيجيت له، كي يقضي في لندن بعض الوقت فور 

ووعدت . تخرجه، وقبل أن يلتحق بالوظيفة التي تنتظره في شركة نفط العراق
  .ت لميعة ببرنامج حافل للزيارة، وإن تكن وزوجها بعيدين في الرياضالس

لم يخف على فؤاد قلق عمته وزوجها جراء االمتياز الذي منح ملك 
الرياض لستاندر أويل أوف كاليفورنيا، لستين سنة، لقاء خمسة وثالثين ألف 

 فلم ينكر وقدر فؤاد بيسر تردي العالقات بين بريطانيا والملك،. استرليني فقط
المستر بيجيت، كما لم ينكر القلق من مشاركة الغولف أويل في الكويت أويل 

  :كومباني، وتبعته الست لميعة
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 الشركات األميركية تفرض في عقود االمتياز ما يجعل من الواحدة -
. وأمير الكويت سوف يندم. سوف يندم ملك الرياض. منها دولة داخل الدولة

وسيرجعون . متياز الكويت أويل كومباني، أقول ذلكحتى لو كنا شركاء في ا
  .إلينا عاجالً، ال آجالً
  :تبسم فؤاد وقال

أنتم أيضاً تجعلون كل شركة دولة فوق الدولة، .  ال أظن يا عمتي-
تبني الموانئ والمطارات واإلذاعات، تشق الطرق، تحدد حجم العمل، ال تدفع 

ماذا أسمي هذا كله؟ .  لقوانينهمالجمارك، ال يخضع من فيها من األجانب إال
وماذا تفعل الشركات األميركية أكثر؟ األميركيون يسحبون البساط من تحت 

إذا كان للغرب مستقبل في هذه المنطقة يا . الجميع، وبريطانيا في رأس القائمة
  .عمتي، فهو ألميركا

  :قال المستر بيجيت مقرراً بحياد
  .ه في بداية حياتكشاب، تتطلع إلي.  وأنت مع المستقبل-

  :قال فؤاد وهو يحاول أن تكون لصوته النغمة نفسها
أنا سوري وحياتي . مستقبلي هنا.  هذا صحيح، ولكن ليس كما تقصد-

  .هي سورية، وعمتي تعرف
  :قالت الست لميعة

  . غداً تعرف لندن على حقيقتها، وتغير رأيك-
  . وبعد غد أعرف واشنطن، فأغير رأيي؟ ال يا عمتي-
ورفّ .  فؤاد، وأحس أنه عارم الثقة، فتمنى لو أن الباشا حاضرقال

جفناه وهو يتمنى أيضاً لو أن الزعيم قريب، أو ترياق نفسها قريبة، ليدرك 
وفي اليوم التالي هتف إلى . الجميع حقيقة فؤاد الباشا، ويقدروها حتى قدرها

  .بيروت، وتأكد من نجاحه الباهر
*     *     *  
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نجاح رجالً آخر، بهيجاً وواثقاً، وراح ينتقل بين الشام فجأة أطلقه ال
وبيروت يتهيأ للسفر إلى لندن، بينما غادرت الست لميعة وبيجيت إلى 

وأخذت كوثر توشوشه أعلى فأعلى كي يهيئ لها رحلتها األولى . الرياض
أما الست زهرة فأخذت تناشده، أعلى . خارج سورية، فور وصوله إلى لندن

وكانت المظاهرات . ريث، ما دام الباشا ليس كعهدها بهفأعلى، أن يت
  .واإلضرابات قد أخذت تعصف بالمدينة عصفاً

  :ما كاد أن ينجز ما يتطلب السفر حتى قيل في الجامعة
  . زعيم الحزب القومي في سجن الرمل-

 أو الزميلة، يرتعد وقد غامت عيناه، وطالت - خلّفه صوت الزميل 
ى البيت الذي ال زال على ذمته، ومن بيروت إلى الرعدة به من الجامعة إل

الشام، ونفسه تقحل، والست زهرة تشك في أنه أجل السفر كرمى لها، وكوثر 
تستحثه، والباشا الٍه عنه بالمدينة، والمدينة تعنفه صباح مساء، ما دام النجاح 

لكن . لذلك لم يطل المكوث في الشام. والسفر يلهيانه عنها وعن الزعيم
ت لم تكن به أرحم، وهو يطوف من بعيد ببيت الزعيم، حتى خيل إليه أن بيرو

  .البيت يناديه، فتقدم حذراً ومنهكاً، وطرق الباب
  :قال الزعيم حزيناً وصارماً

هان عليه القسم وأفشى ما يعلم من .  واحد منا يا رفيقتي خان-
 أني كنت هكذا وقعت في المصيدة على الرغم من. أسرارنا، وكان يعلم الكثير

  .ولكن... أشك
  :قال فؤاد

  .لن أسافر.  أنا رهن إشارتك-
  :قال الزعيم

وريثما تعود أكون قد فرغت من البداية الجديدة .  بل عليك أن تسافر-
عد إلي أقدر، وخذ . رح، تمتع بلندن، وتعلم منها، وال تتأخر. التي أحضر للحزب

  .هكذا تسافر وكأني معك. نهذا هو نشيد الحزب، كتبته في السج. هذا النشيد
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خرج فؤاد وكفه في جيبه، تأبى أن تفارقه الورقة الني نقل عليها 
وفي بيته أبت عيناه أن تفارقاها حتى أغمض جفنيه، يالقي النوم . النشيد
  :ويتمتم

ــسالم  ــك ال ــورية ل   س
  

ــدى   ــت اله ــورية أن   س
ــسالم    ــك ال ــورية ل   س

  
ــدى   ــن الف   ســورية نح

ــين    ــوم ال نل ــن ق   نح
  

ــاة   ــامعينللبغـ    الطـ
ــين    ــا مع ــنا فيه   أرض

  
ــضين     للرجـــال الناهـ

ــسالم    ــك الـ ــورية لـ   سـ
ــل   ــا فيهــا جمي   كــل م

  
  كــل مــن فيهــا كــريم  

ــل    ــاف علي ــا ص   جوه
  

   ــيم ــي عظ ــعبها ح   ش
ــسالم    ــك الـ ــورية لـ   سـ

ــت   ــاالً قــد تعال ــا جب   ي
  

  وتجلـــت كالحـــصون  
  يا نفوسـاً قـد تـسامت        

  
ــون    ــاد المن ــوق آم   ف

ــسالم    ــك الـ ــورية لـ   سـ
ــزت   ــضة ه ــاًنه    قرون

  
ــوْل   ــا الخم ــت عن   وجل

  أمــة نحــن يقينـــاً    
  

ــزولْ     ــن ت ــاة ل   وحي
ــسالم    ــك الـ ــورية لـ   سـ

كان وجه الزعيم يرتسم أمأل وأعرض، ينشد معه، ويهزه من كتفيه،   
كيال يضعف من بعد، فال يبالي إن بكت الست زهرة على فراق ابنها، أو 

ال يبالي اضطرب الباشا، أو صحت سماء بيروت وغامت سماء الشام، و
إن فرتْ ترياق إلى فلسطين، أو هاجرت روجينا إلى بوسطن، أو نأى 
عنه الدكتور نورس، وطال مقام الست لميعة والمستر بيجيت في 

  .الرياض
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وفي الصباح الماطر نهض يتفجر عافية، يودع البيت والشرفة على 
 يدندن عجل، يدس الورقة المقدسة في باطن أحد الكتب التي رزم منذ أسابيع،

بلحن ما، يقهقه كلما فطن إلى أنه يوقّع الدندنة مع صخب البحر، يتأمل 
الحقائب التي كان عليها أن تعود إلى الشام، والحقائب التي كان عليها أن 
تكون اآلن في لندن، ويندفع نحو الباب، وذهوله يكبر من بطء الزمن ومن 

  .شهور التي أعقبتهاعجلته، وال يصدق أن سنوات الدراسة كانت أقصر من ال
*     *     *  

كانت الست لميعة قد اصطحبته . لم تكن أول مرة يزور فؤاد فيها لندن
إليها في صيفه األول في التجهيز، كما اصطحبه الباشا في صيفه الثاني إلى 

من البحر الذي صار هذه المرة : إال أن كل شيء بدا اآلن طازجاً. برلين
تي خيل إليه أنه يرى فيها الخصل الشائبة الموشية البحر السوري، إلى لندن ال

وعلى الرغم من أن الوقت كان حافالً بما هيأت له الست لميعة، . لشعر عمته
فقد فكر مراراً في العودة، أو في باريس التي لم يكن قد رأى بعد، كما فكر 
في برلين وروما التي يمأل ضجيجهما العالم، حتى رأى روجينا في رواق 

  .و برشيان، واحتضنته وقبلته، فاستسلم للندن إلى أن غادرتهااالنكل
  :قالت روجينا وهي تتأبط ذراعه، وتنطلق به تحت الرذاذ

ماذا تفعل . أو لكي تتابع دراستك.  ال تقل إنك هنا من أجل السياحة-
  في االنكلو برشيان أو في لندن؟ تتعبد الرب الجديد أنت أيضاً؟

  :تساءل مرتبكاً
  ؟ ورب جديد؟ بماذا تهرفين؟ أتعبد-
  .ما بك؟ ال تقل إنك لست هنا بسببه.  النفط-

  :ضحكت قائلة، وتمسحت به مردفة
إله . ألم تسمع؟ رب جديد للعالم، ولكن أصله منا.  هكذا يقولون هنا-

أنا رفعت رأسي عندما . ارفع رأسك! إله عربي، يا سالم. شرقي جديد للعالم
  . الشرق كله بفرنك مبخوش، ال العرب وحدهمسمعت، مع أني كما تعرف، بعت
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اصرته، فضمها مشيحاً عما ساءه من لكنها خ. أفلت ذراعه من ذراعها
  :قولها، وهي توشوش مشيرة إلى فتاة تعبر الشارع

   راقت لك االنكليزيات؟-
  :قال مهتاجاً

  . ما راق لي غيرك-
صابعها، وطار بها إلى برج لندن، ال تجرؤ أصابعه على أن تنفك عن أ

يلتهم . يجرع النبيذ، ويسكر بحر أنفاسها. وال عيناه على أن تفارقا عينيها
ومن مطعم البرج أسرع أمامها إلى . صحنه، ويتلمظ على الشفتين الناضجتين
 إلى قصر -  وهي تقهقه وتتمايل -أوتيل بامبلي، يحمل واحدة من حقائبها 

ولم يكد يفعل بعد ذلك . ستعرالمستر بيجيت، يصل لها الليل بالنهار، وشبقه ي
إال أن يضاجعها، أو يفكر فيما تكون قد ثرثرت به، حين تصر على الخروج 

  .وحيدة، وهو يسترخي في سريره أو في البانيو، وينتعظ من جديد
*     *     *  

أقصر من أي يوم سبق له في لندن، وأمتع من أيامه جميعاً فيها، طوى 
ئ بما كان قد تبقى من البرنامج الذي هيأت شهراً برفقة روجينا، غير عاب

الست لميعة، وال بتكتم روجينا على ما يفعل شقيقها في لندن، أو على ما تفعل 
  .هي بصحبته

في ليلتهما األخيرة تباهت وهي تتأهب لوداعه بانخالعها من جذرها 
السوري، بل من كل جذر عربي أو شرقي، فأنكر أن يكون ذلك مزحة من 

وغفر لها أن جعلت وطنه سورية المترامي .  نزوة من نزواتهامزحاتها، أو
بين دجلة والفرات أول أرض عربية عرف سكانها النفط، منذ طلى نوح 

  .سفينته بالقار إلى أن ُأحرقت سدوم وعمورية بما اندفع من جوف الغور
هي ترتب عارية حقيبتها الصغيرة، لوحت بجوار السفر، ووعندما 
  :تساءل الهياً

  وسطن أحلى من لندن؟ ب-
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وانقلب على ظهره، فتأرجح عضوه الذابل، وغرق في الضحك، 
  :وهي تقول

  . بوسطن مثل لندن عندما كانت صبية-
شدها إليه وهو . ورمت الحقيبة، واقتربت من السرير مستنكرة ضحكه

تمنعت قليالً، ولما تمددت بجواره انعطف إليها، ودس . يرمي بذيول الضحكة
وتسللت سبابته إلى سرتها ترسم الدوائر وتلهو، فأحس . عهتحت رأسها ذرا

بالدفء، وحدق في عينيها، وأنفاهما يتماسان، ورأى نفسه في عينيها غريباً، 
  :فهمس، ورأسه يبتعد

أال تحسبين فيها أحياناً أنك غريبة، على الرغم .  بوسطن أحلى إذن-
  من وجود أسرتك حولك؟

  :بة التي انداحت دوائرهاقالت وبطنها يتماوج تحت السبا
هناك كنت غريبة، ال في بوسطن، وال . اسأل سوريتك.  اسأل بيروت-

  في لندن، وأنت؟
 إذا كنت تعنين هذا القصر، أو بيغ بن، أو هذه السماء المتحجبة -

  .دوماً، فهذه غربة هينة، خاصة على من كان مثلي
فقن على  هل هناك ما هو أكبر وأصعب؟ غداً يتدفقن عليك كما تد-

  .بيتك في بيروت بعد ما دشنته لك
ولكن من ستكون لها مثل هذه السرة؟ لندن في .  اقتربت مما أعني-

. المستر بيجيت واحد من العائلة، كما تعرفين. بيتي بشكل ما من صغري
هذه البالد، لو شئت، في رأسي وفي وجداني، ليس . وعمتي جذر منا، هنا

ال . ، وال ألني حفظت بايرون أو شلليألني درست في تلك الجامعة فقط
قبل أن أسكن إلى لندن بفضل هذه السرة، كنت أقل . أدري كيف أعبر لك

  .أظن أنني أراهم اآلن على حقيقتهم يا روجينا، أما أنت فال. تشوشاً
   ما الذي ترى؟-
كل هذا . يمص دماءنا، ويضع لنا السم في القطر.  تاجر بال شرف-

من أجلهم عملوه، ال من أجلنا، وال من أجل . يخصهم همالذي يبهروننا به 
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ما سمعت وال قرأت عن كذاب أو دجال أو . البشر أو الحضارة، كما يدعون
العدل عدلهم والعلم . الحقيقة الوحيدة التي تعنيهم هي حقيقتهم. مزور مثلهم

هو غريب عنهم، حتى لو . علمهم والعالم كنزهم، وفرجتهم، وعدوهم أيضاً
صدقِت أنك صرت منهم، ألنك تريدين ذلك؟ عمتي أرادت . اد أن يتقربأر

ال أدري ِلم أظن أنها ستفترق عن المستر . قبلك، وهاهي تشيب، اسأليها
قد يكون أخطأ . هو الذي سيتركها، وليس ألنها لم تنجب له. بيجيت في النهاية

أخطاؤهم هم يخطئون كثيراً، و. في زواجه منها منذ البداية، كما أخطأتْ
  .انظري إليهم جيداً يا روجينا. فادحة، وال يصححونها إال بما هو أفدح

 وأنت يا حبيبي إذن، من تكون؟ لماذا جئت إليهم، ما دمت تقول هذا، -
  وتنكر أن يكون النفط السبب؟

أنا لست من هذا الغرب، ولست . ال تضحكي.  أنا سوري يا روجينا-
ري بالميدتيرانية، فكري بالزعيم، فك: من أيام قلت لك. من ذلك الشرق

أنِت . أنِت سورية مثلي. أنِت أيضاً مثلي. فحسبتني ألهو، وضحكِت
ال تغتري . ال تغتري بما علق بهويتك عبر مئات أو آالف السنين. ميدتيريانية

لو سألتني . بآخر من يمزقها لك من هؤالء الذين يسكرك االنتساب إليهم اليوم
كان علي أن . اسألي عمتي، وارتحت: بي لقلت لكيوم وصولي عما جاء 

أجيء في مستهّل حياتي، كما كان عليك أن تسافري إلى بوسطن، ليس ألن 
علينا أن نجيء، حتى نتعلم كيف نخلّص . أهلك فيها، وال ألن قصر عمتي هنا

. ولوالك لكنت على األرجح سافرت إلى باريس أو برلين. هويتنا من أيديهم
 أطرق عليك الباب في بوسطن، ولكن من أجل سورية سأفعل، بالمناسبة، قد

  .ال تزعلي. وألنني سأكون مشتاقاً إليك
قفزت من السرير، وفي إغماضة عين كانت قد ارتدت ثيابها، وقبلته، 

ولما تيقّن أن القصر خال منها، زهد . وسبابتها تحوم حول عضوه، ثم تختفي
اشا والست زهرة، يتمهلهما بمقامه في لندن، ونهض يبحث عن رسائل الب

وغض عن رسالة كوثر، وعن صورة الزعيم التي أومضت تتعجله . قليالً
  .أيضاً، وراح يرتدي ثيابه بأناة

*     *     *  
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لم ينتظر بعد سفر روجينا عمته التي كانت تمخر البحر وحدها، وقد 
ه كان فؤاد يخشى أن تجعل. تركت المستر بيجيت يرقص بين الكويت وبغداد

عودتها يقيم شهوراً أخرى في لندن، فيما جدد لهفته إلى باريس وصول أبيه 
  .وهكذا طار يناديها. إليها مع وفد الكتلة

لكن الباشا كان . بدا الباشا أوفر عافية منه حين ودعه فؤاد إلى لندن
ممتعضاً من الغياب الطويل عن الشام، ومن المفاوضات التي ال تنتهي، على 

  .شْر الذي الح إثر االنتخابات الفرنسية، وفوز الجبهة الشعبيةالرغم من الِب
غير أن الباشا شوش على فؤاد لقاءه األول بباريس، فعجل بالعودة 
لهفان إلى لقاء الزعيم، وإلى حياته الجديدة في الشام، وإن كان كلما اقتربت 

  .الباخرة من بيروت، يشك في أنه ما زال طالباً
عيم امرأة، وقدمته آلخرين وأخريات، كأنها كانت استقبلته في بيت الز

  :ثم التفتت إليه سائلة. تنتظر قدومه
هل قضيت .  البد أن لديك الكثير مما يفيدنا في السياسة االنترنسيونية-

  الوقت كله في لندن؟
  :قال متخوفاً، وصوت الزعيم يتردد في أذنيه

  .ما أكملت فيها الشهر.  عرجت على باريس-
وروما أيضاً؟ الزعيم يحسب أنك لن تعود قبل زيارة لواحدة  وبرلين؟ -

  .منهما على األقل
  :ارتبك وتلفّت حوله، فيما تابعت السيدة

أخذته من األمم المتحدة .  ألمانيا استولت العام الماضي على السار-
أعادت الخدمة . ومن معاهدة فرساي، وألغت كل ما يقيدها في المعاهدة

  أليس كذلك يا فؤاد؟. تجهز لها أسطولها البحريالعسكرية، وبريطانيا 
  :أسرع يهمس

   نعم، وإيطاليا ماذا فعلت بالحبشة؟ واليابان ماذا فعلت بمنشوريا؟-
٣٠ م–التيجان 
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  :قالت السيدة
الصوانية يردون بالحراب والبنادق . حباش مساكيناأل.  دعك من هذا-

  .واليابان ما كانت لتحارب الصين لوال أميركا. على جيش موسوليني
  :ثم التفتت إلى اآلخرين كأنما تتابع حديثاً انقطع بقدومه

 نظامنا ليس نظاماً نازياً، وال فاشياً، ليس هتلرياً وال موسولينياً - 
نحن ال نقول باإلضراب مثالً، . نظامنا نظام سوري بحت. كما يشيعون عنا
اإلضراب . النقام ينمي الخبرة. ولكننا نقول بالنقام. نعم، مثل إيطاليا
  .فوضى وخسارة

كانت عينا فؤاد قد أخذتا تتبينان وجه السيدة، وأذناه تتبينان صوتها، فإذا 
ولما دخل الزعيم بعد . بروجينا أو ترياق تتماثالن له، وقد كبرتا بضع سنين

قليل، بدا لفؤاد أنه قد كبر هو أيضاً بضع سنين، فبالغ في التأدب وهو يرد 
تي كانا يختليان فيها، وقد تصدرت جدارها وانقاد خلفه إلى الغرفة ال. تحيته

وأصغى متهيباً للزعيم الذي تدفق أقوى من عهد فؤاد به . الغربي زوبعة كبيرة
  :آخر مرة
أذكرك بها؟ هي ما كنت .  مبادئ الحزب أعلنتها بعد سفرك بقليل-
الحرية، : لكل طرف اسم، معنى.  هذا الزوبعة يا فؤادلىإانظر . ألقنك إياه
تدربوا . بدأنا بالتدرب. ولنا اآلن شبابنا. لنظام، القوة، أربعة أطرافالواجب، ا
بعد أيام أواجه . فلسطين الثائرة تنادينا. الجمهورية الشامية تنادينا. يا فؤاد

قريباً . ال تخف. بدأوا يخافون مني، بدأت مضايقاتهم. المحكمة المختلطة
وإلى جانب . وا غيركمتعلموا منه وعلم. اقرأوه. نشوء األمم: يصدر كتابي

كافحوا : مبادئ الحزب كافحوا وفق ما رسمت لكم في المبادئ اإلصالحية
. بعدوا رجال الدين عن السياسةأ. اهدموا الحواجز بين الطوائف. عضد اإلقطا

كافحوا من . الدين هللا والوطن للجميع. كافحوا من أجل فصل الدين عن الدولة
أنا زعيمكم ما عشت، . وأنا معكم. ومةأجل العمال، وحافظوا على حق القيم

ولنا سورية كلها، من بغداد . أمامنا فرنسا وبريطانيا والصهيونية. فال تخافوا
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منذ أيام أصدرت البالغ األزرق ضد . إلى الشام، ومن القدس إلى بيروت
ال ينبغي أن . الكتلة وما ينسجه وفدها في باريس، حتى لو كان والدك معها

ووعد . االنتداب الفرنسي واالنتداب البريطاني واحد. قضيةنتركهم يجزئون ال
اليهود ليس لهم أي حق . بلفور كما شرحت في البالغ سياسي، ال حقوقي

في نابلس سقط شهيد من رفقائنا، . ال تنسوا ذلك. خاص أو عام في سورية
الرفقاء يتكاثرون وقوتنا تكبر، . نحن من يمنع الهجرة اليهودية. ولكن ال يهم

  .نا آمل منك الكثير يا فؤادوأ
وبعد قليل ودع فؤاد الزعيم وضيوفه مفعماً بالحماسة والخطر، وبات 
ليلته في السان جورج، كأنما ال يزال على ظهر الباخرة، والبحر يتطوح به، 
قبل أن تطلع الشمس، ويروح يهدهده، وهو يتهجى مبادئ الحزب وآيات 

  .ن قبلالزعيم، ويالقي الشام كما لم يالقها م
*     *     *  

كانت المدينة منشغلة بمعرضها األول، ومن حضن الست زهرة وكوثر 
وفي العباسية، . مشى خطواته األولى إلى المتحف، فراعته أحواض السمك

أضحكته معلّبات الكونسروة، وسره أن يلتقي في ساعات كثيرين ممن كان 
 أن يعود من جولته وقبل. عليه أن يلتقيهم، حتى يستقر مقامه في الشام

األولى، تلهى مع من صادف من أقرانه القدامى بين أجنحة مصر وتركيا 
  .وإيران في المعرض العتيد

ونغّصت . في جولته التالية التقى أول من أسر إليه الزعيم بأسمائهم
عليه النوادي العربية والرياضية بجذبها للشبان، وما تبطنه من الدعوة 

رجل، وهو يهول من سعي الكتلة كي تكون قمصانها للنازية، كما قال ال
وطاف والرجل حول اثنين من تلك . الحديدية نواة لجيش االستقالل

ولسبب ما لم يجرؤ فؤاد على أن . النوادي، ثم تناوال الغداء في فيفا فيلّال
يتلذذ بالنبيذ، وال على أن يطري السيدة اإليطالية التي قامت بالخدمة 

  .بنفسها
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تمهل أمام السفارة . داء تابع وحيداً في طريق المستشفىبعد الغ
البريطانية، ثم دخل إلى مكتب شركة نفط العراق، ليلتقي بأول من أسر إليه 

  .وقبل أن يخرج، كان قد غدا معاوناً لمدير التوظيف. الباشا بأسمائهم
التهمت الوظيفة أيامه التالية، بعيداً عن البيت، وعن الحزب الذي أرسل 

ولما قرر فؤاد أن يضع لذلك حداً، في نهاية .  يطرق باب بيت الباشا شكيممن
الشهر، عين ضابطاً لالرتباط، إضافة إلى وظيفته األولى، فعاد نهاره ينقضي 
بين الشركة ومطعم السيدة اإليطالية التي صارت تخصه بمشاركته الغداء 

 لىلبى هو دعوته، إأحياناً، وتوافيه في المساء مع من يكون قد دعا، أو 
  :الباريزيانا، ليدندن الجميع خلف فريد األطرش

  يا ريتني طير ألطيـر حواليـك      
  

  مطرح ما تروح عيوني عليـك       
  

ولما قرر أن يضع حداً لذلك، وقد ألحفت الست زهرة بشكواها، 
والحزب يطرق الباب، عاد الباشا من باريس، وأسكرت المعاهدة الشام، 

أن مدير التوظيف في الشركة دعاه وسائر الموظفين وسكر فؤاد معها، لوال 
إلى الحفل الذي أعلن عنه مسرح ترياق الصوان، ابتهاجاً بعودة الوفد وإبرام 

ولم يفلح فؤاد في أن يتملص من مدير التوظيف، وال من أبيه الذي . المعاهدة
  .دعته ترياق بنفسها، ولم يصدق أنها لم تدعه هو أيضاً

رب موعد الحفل، حتى إذا وقعت عيناه على كان ينكمش كلما اقت
ترياق متلفعة بألوان العلم السوري، ارتعش وكفاه تصفقان، كما صفّق 
. الجميع، وتمنى لو أنه استجاب ألبيه، وجلس بجواره في الصف األول

لكن رأس الدكتور نورس تمايلت في الصف الثاني أو الثالث، قبالة ترياق، 
در األيام الفائتة، كأنما بخر النبيذ ينفذ من فأرخى فؤاد كفّيه، وزايله خ

مسامه، واحتبس صوته، فلم يستطع أن ينشد مع ترياق، كما كان الجميع 
  .أنت سوري بالدي: ينشدون

*     *     *  
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-٣٨-   
وصل الجراران . مثل فقاعة الصابون الزاهية أخذ حوش الصوان يكبر

عبد اللطيف الجرارين في وإكراماً للشيخ أمر . إلى تخوم أرض الشيخ غثوان
 قبل أن يكمل -السنة األخيرة بالفالحة مجاناً، حيث يأمر الشيخ الذي أهدى 

  . فرسين البن الصوان-الجراران ثلميهما األولين 
صار لعبد اللطيف الصوان إذن ما يخصه من الخيل التي تنتظر إشارة 

  .الخواجة ثابت، كي تنطلق إلى ميدان سباق الخيل في بيروت
 كان قد - ما عاد الزمن يهمه في شيء - قبل ذلك بكثير أو قليل و

وتولت زوجة مربي الخيول الطرابلسية العناية . صار له طابق مستقل فسيح
  .بطعامه وثيابه وبالغرف الكثيرة واألثاث الفخم

قبل ذلك بكثير أو قليل أيضاً كان قد تعود أن يمضي ساعة الغروب 
تى لو كان المطر ينهمر، او الرياح تضرب، متنقالً من شرفة إلى شرفة، ح

 في المستودعين -  شرقاً -يطل من الجهات األربع على الحوش، يتملّى 
الهائلين اللذين يضيقان بباالت القطن، وغرباً الحديقة التي يقوم عليها منذ سنة 

أما شماالً وجنوباً فقد توزعت . الجنيناتي الذي أرسل الخواجة ثابت من جونيه
التي أقام عبد اللطيف كل سنة منها عشراً إليواء العمال العازبين ممن الغرف 

  .أتقن اختيارهم من ساحة السوق
في الطابق األسفل سمح لألسطة عبد العليم أن يقيم إثر عودته من 
إجازته األولى، محمالً بمحرك كهربائي ومضختين ورشاشتين وعربة كبيرة 

 إذ ما كان -ثارت غيرته حيناً وعلى الرغم من أن تلك اآلالت أ. للنقل
لألسطة أن يقترحها على الخواجة، وال للخواجة أن يلبي، من دون أن يستشار 

 أقرب الناس إلى عبد - بعد وجيه العقدة -  إال أن األسطة غدا -عبد اللطيف 
وسرعان ما صار اللقاء الشتوي له بالخواجة في حمص، وإجازة . اللطيف

  . الذهاب إلى بيروتاألسطة الصيفية، يغنيان عن



 

 -٤٧٠-

وكلما كبر حوش الصوان وازدهى، كان عبد اللطيف يرى الخواجة 
كانت عينا الخواجة تغيمان وعبد اللطيف يصف ما . أشبه به هو في البداية

يرى حقاً، حين تمسح كفه على كفل فرس، أو يهدر محرك الكهرباء، حين 
ع اصطبل البقر تعود عربة محملة بما يعجز عنه عشرة من العمال، أو يضي

  .بين غرف العمال، أو تلح الجنينة على مدام لور بزيارتها الموعودة
ومثلما كان الخواجة دوماً في عجلة من أمره، كان عبد اللطيف، لكأنه 
يقضي استراحة قصيرة في المشرقة أو في الحوش، قادماً من قشلة الوعر أو 

ان وإحسان بك وسواهما ولعله كان سيبقى كذلك، والشيخ غثو. آيباً إلى تدمر
يحسدون الخواجة على ابن الصوان، وعبد اللطيف على الخواجة، لوال أن 

 -  وبعد قليل أصداء ما يجري في سورية -حمص اضطربت، وأصداؤها 
  .راحت تقلق المشرقة والحوش

*     *     *  
كان األسطة عبد العليم يتردد على حمص، ويفضي لعبد اللطيف بعشقه 

 طويالً، حتى إذا خال الطابق الكبير بعبد اللطيف، أصغى إلى فيها، فيضحكه
الفراغ يناديه بامرأة منسية، ال تشبه من يحلبن البقر أمام االصطبل، وال من 
كان يركبهن في ماخور فريدو، قبل أن توقف فرنسا الماخور على ضباطها 

  .وجنودها، ويجبن فريدو عن الرشوة، مهما بلغت
يرة التي كان يلونها األسطة عبد العليم، في ليالي الصيف األخ

وتدغدغها امرأة ما، أخذت تنبه عبد اللطيف رائحة واخزة، ال يستطيع أن 
  .يؤالفها، لكنه كان يفتقدها، كلما سكن الهواء

ربما كانت تلك الرائحة تأتي من الشتات الذي يرميه الشيخ غثوان، أو 
د تكون الرائحة هي التي وق. من محيا إحسان بك األكاشي ومن يحفّون به

جلت لعبد اللطيف رويداً سر ما أقلقه، قريباً في المشرقة أو الحوش أو 
  .حمص، وبعيداً في سورية أو مصر
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كانت الرائحة تجفله كل حين، تزيح من رأسه غمامة السكر، تزيد 
صحوته صداعاً، تجعله يفكر فيما صنع خالل سنوات، أو في مآل ما صنع، 

ثابت شريك في األنفاس، بل قادر على أن يخنق األنفاس متى فإذا بالخواجة 
وإذا بعبد اللطيف الصوان مختار ووكيل وأجير، في آن، يصرف شبابه . يشاء

  .من أجل شراكة قلقة مع الخواجة والفالحين التسعة، وال تكاد تسد الرمق
كذلك تعود أن يعد ما تكوم في خزانته، ويقبض بحرص على ما ال 

وبعد تردد طويل سعى إلى مكتب . األعماق من الطمأنينة واآلماليزال في 
المحافظ، ثم نهب الدرج منه إلى المكتب العقاري، مستعيناً بهاتف إحسان بك، 
كي تتحول بومضة عين معاملة اإليجار للفدادين الخمسين إلى إيجار مع الوعد 

 وبصمات وكما في المرة األولى، أضاف اسمه وتوقيعه إلى أسماء. بالبيع
  .وتواقيع الفالحين التسعة

وفي الموعد الذي حدده رئيس المكتب للكشف على األرض، وزع 
وكتب . العمال الذين كانوا يقصون البرسيم بين االصطبالت وقلع البطاطا

رئيس الكشف في تقريره أن الفالحين المستأجرين قد عزلوا القناة القديمة التي 
عزلوا بئرين قديمين، وفتحوا بئراً جديدة، يقرب طولها ثالثة كيلومترات، و

. وركّبوا على كل بئر مضخة، وبنوا بيتاً من غرفتين مسقوفتين بالخشب
وألنهم فعلوا ذلك بأنفسهم، يحول عقد اإليجار معهم إلى عقد باإليجار مع 

وغادر رئيس . ٢٧٥من القانون رقم  / ٣٠/ الوعد بالبيع بمقتضى المادة 
  . عبد اللطيف الصوان ودعاء الفالحينالمكتب، تشيعه ضحكة

*     *     *  
 أو -في السهرة االحتفالية التي خص بها عبد اللطيف الفالحين 

 التسعة ذلك اليوم، ردد الطابق الكبير رنة أخرى لصوته، طافحة - الشركاء 
  :قال. باألمل والعزم، وال ينقصها الحزم أو القسوة

ا وحفروا وفلحوا بدالً منكم في  روحوا اشكروا العمال الذين عزلو-
ما خطر ألحد منكم أن يحسب كم دفعت لهم؟ على كل حال . الخمسين فداناً
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نحن اآلن شركاء حقاً، سواء مع الخواجة فيما كان حصة . مبروك لنا جميعاً
. إلحسان بك أو الدكتور نورس، أو بدون الخواجة، في الفدادين الخمسين

  .احمدوا اهللا
  :م بالدعاء، وانتظر حتى هدأت جلبتهم، ثم تابعاختلط تجشؤ بعضه

أنا لن أنتظر خمس عشرة سنة حتى أطوب .  كل واحد منكم يحّل زنّاره-
  .ندفع اإليجار عن المدة كلها دفعة واحدة، ونطوبها اليوم قبل الغد. األرض

  :قال وجيه العقدة، وهم يقلبون أكفهم وجيوبهم
  . ولو بطلوع الروحواحدنا يدبره كل سنة،.  القسط أفضل-

  :تساءل عبد اللطيف مشككاً
 من يضمن لك أن تدوم الدنيا هكذا خمس سنوات ال خمس عشرة؟ من -

  يضمن أالّ يصدر اليوم أو بعد سنة قانون جديد، ال يعلم إال اهللا كيف يكون؟
تنحنح ابراهيم شاش، وهو أكبرهم، وكان عبد اللطيف قد بات يؤثره، 

  :مثل وجيه العقدة، وقال
األعمار والتقادير بيد اهللا، ال إله إال اهللا، ولكن على .  كالمك ما له رد-

وكما أخذ . عبد اللطيف ينظر إلى بعيد. اإلنسان أن يحسب لها ألف حساب
أنت قادر يا . بيدنا البارحة، ولواله عمرنا ما كنا نملك الشبر، يأخذ بيدنا اآلن

ا يخفيه واحدنا، وما ال م. عبد اللطيف والحمد هللا، وفضلك سابق والحق
  .يخفيه، تعرفه

وتعلقت عيونهم باشّةً بعبد اللطيف . أمن اآلخرون على كالم ابراهيم
  :الذي رقّ صوته

احسبوا مصاريف . ليست األقساط وحدها. المطلوب فوق طاقتي -
احسبوا مصاريف العقد القديم وتحويله وتبديله بالعقد الجديد، وبعدها . األرض

  .مصاريف الطابو
  :قال ابراهيم متودداً

  . لو كنت قبلت أن نشتغل بدالً من العمال الغريبين كنّا وفرنا قرشين-
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  :سأل وجيه العقدة محاذراً
   بقي الكثير من مصاريف العقد القديم وأجور العمال؟-

  :قلب عبد اللطيف شفتيه هزءاً، وقال
طيف باهللا عليك يا عبد الل: كل موسم.  لو سمعتم مني كنا انتهينا-

باهللا عليك يا عبد اللطيف ال تحسم : وفي الموسم القادم. أجلني للموسم القادم
وكل شيء دفعته من جيبي، كما تعرفون، ال من جيب . من حصتي إال القليل

بدون العقد الجديد، وبدون الطابو، المبلغ ما يزال . الخواجة، وال من جيوبكم
كبيراً، وصار ثقيالً علي.  
  :قال ابراهيم شاش

  . شاء اهللا يمكن أن نتدبر، وإذا احتجنا القليل، فيك البركةن إ-
  :قال عبد اللطيف مشدداً

  .ونبدأ من الصفر. أول فرنك وآخر فرنك.  الحساب القديم والجديد-
  :خاطب أصغرهم ابراهيم شاش ووجيه العقدة

 ماذا تحكي أنت وهو؟ إذا كان معك أو مع وجيه كم ليرة، غيرك -
  نبيع دوابنا؟. به قرشوغيره ما في جي

  :قال عبد اللطيف
 تبيع الدواب؟ وتعطل شغلك في أرض الخواجة؟ وإذا سألني من أجل -

  !حتى يصير أخونا مالّكاً، الصالة على النبي: ماذا يا عبد اللطيف؟ أقول له
  :قال ابراهيم شاش

  .الحل بيدك.  ال تصعبها يا عبد اللطيف-
  :قالبدا عبد اللطيف كمن ظفر بمرامه، ف

األقساط التي . من ال يقدر هذه المرة يعوضه اهللا بغيرها.  الحل بيدكم-
دفعها حتى اآلن، ترجع إليه، مخصوم منها ما يلزم خصمه، والجواب أريده 

  .قبل السبت
*     *     *  
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بعدما أنجز عبد اللطيف معاملة تطويب الفدادين الخمسين باسمه وحده، 
، ليس فقط إمعاناً في خلط أوراقه بأوراق فكر في أن يشتري جراراً صغيراً

الخواجة، مما سيعجز عنه الفرز ذات يوم، بل لرغبة عارمة اجتاحته، كي 
يكون كل شيء يخصه وحده، من دون الفالحين التسعة، ومن دون الخواجة، 

  .احتساباً ليوم عسير، قد يكون غير بعيد
لكنه . أجل الجرارأشار عليه األسطة عبد العليم بالذهاب إلى الشام من 

توجه إلى الميكانيكي الذي بدأ األسطة يتردد عليه هذه السنة في حمص، فكرر 
  :نظمي بدير النصيحة قائالً

ال . وهناك تختار.  ما يربحه الوكيل هنا في حمص، توفره في الشام-
  .يحكمك الوكيل بنوع وال بلون، كما هنا

دت آنس في صوت أشاح عن ترياق التي أجفلته في صوت األسطة، وب
وبدالً من . وتردد في األخذ بالنصيحة أياماً، ثم سافر إلى الشام. نظمي بدير

  .أن يبحث عن الجرار أو الوكالة، بحث عن مسرح في المرجة
المست أطراف . أمام الباب الخشبي الالمع الهائل أحس بالمهابة

لكن . لهأصابعه نقوش الباب، وخاف من أن تكون ترياق أضعف من أن تفتح 
أغمضت . أعشت عينيه الصور الكثيرة الكبيرة. ترياق أطلّت عليه من عليائها

استرقت أذناه السمع، واطمأن ألن العابرين الهون . العينان خجلتين وحانقتين
قاد عينيه بمشقّة إلى األعلى ثانية، وطمأنهما بالثياب التي تستر جسم . عنه

كبر على صدر مدام لور أو عنقها، تعزت العينان بفتحة الفستان األ. ترياق
وتراجع ببطء، . وبالشعور المكشوفة في حمص، أو هاهنا، في ساحة المرجة

يدور في الساحة، وال يدع المسرح يغيب عنه، حتى أضيئت األنوار، وانفتح 
الباب، وبدأ العابرون يقفون أمام المسرح، كما وقفت سيارات فارهة 

  .راب والسؤال عن صاحبة المسرحوانصرفت، قبل أن يتجرأ على االقت
تجاهل الشاب سؤاله، أو لعله لم يسمع الصوت المرتبك، فدفعه عبد 

  :اللطيف بغلظة صائحاً
   أين صاحبة المسرح؟-
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  :كشّر الشاب، وتهيأ للعراك سائالً باستخفاف
   ومن تكون يا عين أمك؟-
  . أخوها-

  : يكررقال عبد اللطيف وهو يتراجع، وتراجع الشاب، وعبد اللطيف
  . أنا أخوها عبد اللطيف-

صعد الشاب الدرج أمامه متردداً، ووقف في فرجة الباب يسألها عن 
. أخيها، فاندفعت هاتفة باسم عبد اللطيف الذي مد رأسه من فوق كتف الشاب
. اندفع عبد اللطيف إلى حضنها راغباً بالبكاء، وسقط رأسه على شعرها

جهها على كتفه، وراحت تتشممه وهصرتها أصابعه وهي ترتجف، وتمرغ و
  .وتنطمر في صدره، وقد هب من كانوا حولها واقفين

أيقظه الدكتور نورس من حلمه، فانكمش في الكنبة، لصق ترياق التي 
ظلت تتلمسه، وتمسح عينيها، تضحك وتزقو، تقدمه لآلخرين وتتباهى، ال 

  .ترفع عينيها عنه، معاتبة أو مطمئنة، وصاخبة بالوعود
قليل اعتذرت عن الرقص، وسر ذلك عبد اللطيف في صمته، بعد 

وضاعف سروره أنها . وهي تنطلق به في سيارتها إلى مطعم فيفا فيالّ
طلبت له وحده النبيذ، وقدر أنها اختارت هذا المطعم كي تهون عليه ما 
تعمل وحيدة في الشام، ما دامت تلك السيدة الفاتنة قد جاءت من إيطاليا 

  .العشاءلتقدم له 
قد يكون النبيذ هو الذي حرر لسانه، وقد تكون رائحة ترياق التي افتقد 

وشمخ رأسه، وهو يرى أشباهاً إلحسان بك وللخواجة ثابت أو . طوال العمر
وتضاعف شموخه وهو . الدكتور نورس ومدام لور يحنون رؤوسهم لترياق

اراً، لكن ترياق  أنه قادم ليشتري جر-  كما كان الجميع حوله يفعلون -يهمس 
  :تساءلت بجفاء

   جرار للخواجة؟ ما زلت تخدمه؟-
  .أنا شريكه.  الجرار لي، وأنا ال أخدم الخواجة-



 

 -٤٧٦-

واتسعت . رد مستنكراً، وخيل إليه أن شقيقته تضمر العداء للخواجة
  :وسأل بصوت مسموع. عيناه، كأنما اكتشف اآلن فقط عداء الخواجة لترياق

   ما الذي بينك وبينه؟-
  :صنعت االبتسام، ودنت الئمة، ثم قالتت
لماذا ال تتركه يا . ما عاد له قيمة بعد كل تلك السنين.  دعك من هذا-

  عبد اللطيف كما تركته أنا، وتكون سيد نفسك، مثلك مثله؟
  . لو تركته يضيعني-
لو احتجت رئيس . تخاف منه؟ أنا هنا يا عبد اللطيف.  فشر-

. يدي أطول من يد ذلك الكلب. فسه، أنا هناالجمهورية، لو احتجت المفوض ن
  .كرمى لي. اتركه يا أخي

هذا الكالم معناه وجع رأس وخسارة تعبي .  أنت ال تدركين ما تقولين-
تظنين أني سأقضي . انتظري حتى يجيء الوقت المناسب. كل هذه السنين

  العمر معه هكذا، حتى لو كنت ما رأيت منه إال كل خير؟
لطيف؟ ما كفاك ما فعله بأختك؟ ما كفاك ما فعله  وأنا يا عبد ال-

  بالمرحومة قبلي؟
  . أنا ال أعرف، ويظهر أنك ال تريدين أن أعرف-
: اآلن تسألني؟ ومع ذلك أقول لك.  في الوقت المناسب ما عرفت-

والخسارة ولو كانت جرة . وجع الرأس أنا أتكفل به. اتركه، والباقي علي
أنا لمن أشتغل وأمأل خزانتي؟ ليكبر . ريد يا أخيخذ ما ت. ذهب أنا أتكفل بها

نحن ما . حسابي في البنك؟ اهللا جمعنا اليوم فال تترك الخواجة وال غيره يفرقنا
رح ابحث عن أحلى . بكرة أموت ويضيع كل ما جمعت. لنا غير بعضنا

وحياتك ألقيم لك عرساً ما كان، ال في حمص وال في الشام، وتقول . عروس
  .ي فيفا فيلّالترياق حكت ف

وكان صوتها . كانت تتدفق مقاتلة وحانية، يائسة وثائرة، قوية وضعيفة
يرج أعماقه الغافية، يوقع نبضه على صدر أبيه وأمه، يتوحد صوتاهما في 



 

 -٤٧٧-

صوتها، فيرتعش، ويود لو أنها تمأل حضنه اآلن، تتمرغ على صدره، ويمسح 
المهر الوحيد في حوش دموعه في شعرها، يبكي فرحاً وشوقاً، يصهل مثل 

وينطلق غير عابئ بأحد، ال بالخواجة وال . الصوان، ينشب قائمتيه عالياً
  .بالمخترة الوضيعة وال بما أضاع من العمر، ما دامت ترياق تمأل أيامه التالية

وكان المطعم قد تخفف من أغلب الرواد، فيما اقتربت السيدة الشقراء، 
ليهما، فأومأت إليه ترياق أن يقدم الكرسي، يسبقها عطرها، مستأذنة بالجلوس إ

ولما تردد استحثته ضاحكة، فاندفع ضاحكاً، يغب من عطر الضيفة التي 
ترقرقت ضحكتها في أذنيه، وأطلقت من صدره تلك التنهيدة الحرى التي 

  .أغضت لها ترياق
*     *     *  

سها من لقاء عبد اللطيف إلى عودة الوفد بالمعاهدة، ألفت ترياق نف
تتفجر فرحاً ورقصاً، حباً وأمالً، ودوى لها المسرح بالتصفيق، كأنّها تقتحم 
عالمه ألول مرة، متلفحة بالعلم السوري، والدكتور نورس يرمقها، ال يخشى 
إال أن تضيع منه، على الرغم من أنها هي التي صارت تبادره، فتهتف إليه 

فاقه ومن المكتب، تناجيه في الصباح، أو تنتظره في المساء، تنتزعه من ر
بصمتها وصخبها، كأنما تذكره بما كان يلحف به حين عادت من فلسطين، 
وهو يلتفّ على وساوسه، حتى أفلتت منه في ذلك الصباح الذي أعدت فيه 

ولم . بنفسها اإلفطار، وفتحت الباب مالقية بالذراعين المضمومتين المفتوحتين
  .ايكن قد دخل بيتها من قبل، وال ضمه

قالت وهي تروح وتجيء أمامه في الغرفة الفسيحة، كأنها تخفق 
  :بجناحيها وترفرف حوله

  .لو أردت العرس الليلة، أنا موافقة.  أنا موافقة يا نورس-
وحطت بجانبه، فأمسك بكفيها، وغمرت شفتاه شعرها، وهي تطير 

  :ووقف يهتف منفلشاً. ثانية، ثم تحط على الكنبة المقابلة
  .اآلن يا حبيبتي. بعيدة الليلة؟ -



 

 -٤٧٨-

  :قالت وهي تومئ له بالجلوس
 والعاقل الذي كان يصدعني بنصائحه، أين تركته؟ ال اآلن، وال -
الباقي، على مهل، كما . الخطوة األولى، الخطوة الكبيرة، أرحتك منها. الليلة

  مليح؟. كنت تقول
  :جلس على حافة الكنبة، وضم رأسها إلى صدره قائالً

ما . ولى خلصنا منها من زمن، قبل سفرتك إلى فلسطين الخطوة األ-
: هكذا كان القلب يقول، والعين، واليد؟ نسيت الوداع؟ الخطوة األولى اآلن

  أرحتني منها؟. المسرح
  . ال تجعله حاجزاً بيني وبينك يا نورس-
وأنت نفسك ما . الحاجز األكبر ما همني يا ترياق.  ال تجعليه أنت-

حتى لو نمت مع غير فؤاد الباشا، فالماضي ال : أقول لككنت تصدقيني وأنا 
  هل أذكرك بالوداع مرة ثانية؟. يهمني

ولن يكون بيني وبينك .  ما نسيت كلمة من كالمك، حتى تذكّرني-
أنا لن أرقص، . خّل المسرح كما هو: كرمى لي، في البداية على األقّل. حاجز

غلقت المسرح اآلن أكون مثل مليح؟ لن أغني إال لك، وفي بيتك، مليح؟ لو أ
تريدني أن أكون في العرس مثل الراجعة من . من يقبر قطعة من نفسه

  اتفقنا؟. جنازة؟ والمسرح أيضاً اختبار في البداية لي ولك
  وعبد اللطيف؟. واهللا ألنسيك الدنيا كلها، ال المسرح وحده.  اتفقنا-
   ما له؟-
عبد .  كنا صريحينمن أول كلمة بيننا.  ال تزعلي من الصراحة-

اآلن أنت تساعدينه، . اللطيف حر في نفسه، وأنت تعرفين رأيي فيه من قبل
وأنك ما . لماذا؟ حتى يطلع لنا إقطاعي جديد؟ أنا أقدر أنه أخوك الوحيد

لكني أخاف أن تكوني مندفعة أكثر . صدقت أن يجتمع الشمل، وفرحت لك وله
. ا ترياق، كما قلت لك قبل أن تسافريالعصبة حياتي ي. أنت تبالغين. مما يلزم

هو يحارب اإلقطاعية وزوجته تخلقها؟ مالك أنت : تريدين أن يقولوا عني غداً
  .حرة فيه، وهذا قلته أيضاً في أول مرة ذكرت لك فيها الزواج، لكني خائف



 

 -٤٧٩-

 ماذا تريدني أن أفعل؟  أتركه يلحس ذيل الخواجة؟ أترك الخواجة -
  يحطمه؟
ال . أنا فكرت يا ترياق، ورأيي أن تعطيه بالقطّارة. اك ال هذا وال ذ-

بكرة يبطر، يقامر أو يسكر أو يعرص، . تصبي المال عليه، فيطير صوابه
امشي معه كما . بكرة يستقوي بمالك وبجاهك على الفالحين. ويضيع تعبك
إذا وجدناه يغير درب الخواجة، ويعقل، ال تبخلي . على مهل: مشيت معي

نحن بهذا نساعده .  بقي كما كان، هو في طريق، ونحن في طريقوإذا. عليه
  ما قولك؟. على الخير، ال على الفحش والظلم

  وبعد؟.  القول قولك-
 ما بعد إال أن أجمع ثيابك وأحمل الحقيبة على ظهري إلى بيتي، -

خّل عبد . وخلّهم يطقون، من إحسان بك وبيت األكاشي إلى فؤاد الباشا وغيره
  .سه يطقاللطيف نف

قال وهو يقفز إلى وسط الغرفة، وراح يدور حول نفسه وذراعاه 
تدعوانها، لكن نظراتها تاهت خلفه، وأحست أنها تكاد تسقط، كأنها هي من 

  :يدور، ال هو، فصاحت متضرعة
  . كفى يا حبيبي باهللا عليك-

  .جفنه علّم الغزل: وأطبقت جفنيها بقسوة، بينما اقترب صوته منغّماً
*     *     *  

  :امتدت يد ترياق بمغلف منتفخ كبير، وهي تخاطب عبد اللطيف
وكالة أنجاس، لكن لديهم أفضل جرارات، كما .  اذهب إلى وكالة أمية-

  .أختي تحذركم من الغش: قل لهم. يقول نورس
انطلق عبد اللطيف إلى الوكالة، وأسالت لعابه السيارة التي تتصدرها، 

وبدالً من أن يحيي الرجال الذين تعلقت به . رةوالجرار المختبئ خلف السيا
  :أنظارهم، خاطبهم بازدراء

   من صاحب الوكالة؟-



 

 -٤٨٠-

  :قال عبد الودود السعد
  . نحن أصحابها-

  :قال عبد اللطيف
  .أنا أخوها.  ترياق الصوان تهديكم السالم-

  :قال تيسير عبد البر
  بماذا تأمر أنت والست ترياق؟.  أهالً وسهالً-

  :لطيفقال عبد ال
  . جرار صغير لي-

  :سأل عمر التكلي
   ما أخبار الخانم؟-

  :قال عبد اللطيف
  .الدكتور نورس األكاشي يريدها.  تستعد للزواج-

  :سأل تيسير عبد البر
   األرض صغيرة أم عندك جرار آخر؟-

  :قال عبد اللطيف
  . األرض كبيرة، وليس عندي جرار-

  :قال عمر التكلي
  . إذن القروش قليلة-
  :ل تيسير عبد البرقا
  . القروش ال تهم-

  :قال عبد الودود ويده تشير إلى الحائط
  . خذ الجرار الكبير-

  :قال عبد اللطيف



 

 -٤٨١-

  . أظن الجرارين الصغيرين أفضل من الجرار الكبير-
  :قال عبد الودود

  . صدقت-
  :سأل عمر التكلي

   ما نوع سيارتك؟-
  :قال عبد اللطيف

  . ليس عندي سيارة-
  :عبد البرقال تيسير 

  . علي الطالق ال تخرج من الوكالة بال سيارة-
  :قال عبد اللطيف

فصلوا وأنا ألبس، وقبل كل شيء علّموني .  ما تركتم لي كلمة-
  .الشوفرة

*     *     *  
بين حمص والشام راح عبد اللطيف يقضي من الوقت أكثر مما يقضي 

اق والدكتور نورس ولئن كانت صحبة تري. في المشرقة أو في حوش الصوان
قد نغّصت عليه األسابيع، إال أن الطمأنينة والزهو غمراه حين تركت له 
ترياق بيتها في العفيف، وانتقلت إلى بيت الدكتور نورس في آخر المهاجرين، 

  .وكانت سيارة الكوردا قد أسلست له، وصداقته مع وكالة أمية قد توطدت
  :تى أعلن األسطة عبد العليمما كاد أن يأتلف مع ما بدلت ترياق فيه ح

ومصر ما رأيتها بعد .  ابني الخامس صار يحبو، وأنا لم أره-
  .أنا راحل، ولن أعود. المعاهدة

  :سأل عبد اللطيف
   والخواجة؟-
  . المهم أنت-

 ٣١ م–التيجان 



 

 -٤٨٢-

أنا ال . من يحّل محلّك؟ أنت اليوم أخي. هات عائلتك:  كم قلت لك-
  .أقصد الشغل وحده

تي ترفض المجيء معي، والغربة تقصر عائل:  وأنا كم قلت لك-
  احزر من هو؟. لك عندي من يحل محلي، ويكون المعلم واألخ. العمر

  . البد أنه صاحبك نظمي بدير-
  .ولم تخف ضحكته األلم

*     *     *  
كان نظمي بدير قد سرح منذ أيام عندما التقى األسطة عبد العليم أول 

عبد :  الصوان ووكيل الخواجة ثابترفّ جفناه، واألسطة يذكر حوش. مرة
تلوت في أعماقه ذكرى العم حاتم أبو راسين، فياض . اللطيف الصوان

تمتم بالرحمة على نجوم . العقدة، عزيز اللباد، ووجوه عديدة ومبهمة
الصوان، وتوجع من شكوكه بزوجته ومن الطالق، وتنهد بمرارة، يسأل اهللا 

وساعة منذ يومه األول في كراج ابن العون، كما تعود أن يردد بين ساعة 
وعندما التقى بعبد اللطيف الصوان أول مرة رفّ جفناه أيضاً، . الوليد

  :ووصل ابنه هائجاً ودامياً يصيح
بدأنا نحن من . مظاهرة ما قامت في حمص مثلها.  مظاهرة يا أبي-

عند الجامع النوري صرنا مثل . سرنا والناس يلحقون بنا. أمام التجهيز
عسكر فرنسا والشركس وقفوا أمام . ومن الجامع سرنا إلى السراي. رابالت

مثل البرد كانت . سدوا علينا المفارق ونحن نرميهم بالحجارة. السراي
  .الحجارة فوق رؤوسهم، وأطلقوا الرصاص، وهجموا علينا

تعلقت عينا عبد اللطيف بالفتى، وهمس نظمي في أذن األسطة عبد 
  :العليم

  .ديدة بين الذين يريدون االنتقام مني وهذه حجة ج-
  :سأل األسطة

  خير يا أخي؟ -



 

 -٤٨٣-

  :قال نظمي
التحري اليوم يحوم .  اإلدارة ومن وراء اإلدارة، ما اكتفوا بالتسريح-

كأني وحدي من . أمام الكراج، وأنا خائف من أن ينتبه صاحبه ويطردني
  .ناشيركأني وحدي من ضبطوا معه الم. حضر مؤتمر النقابات في الشام

. كان عبد اللطيف والفتى قد ابتعدا نحو بوابة الكراج، وبدوا يتصايحان
  :ضحك األسطة، وقال

ال سر على الحكومة، ولكن ال . المؤتمر انعقد سراً:  أذكر أنك قلت-
ر. الحكومة اآلن عاجزة. تهتمالمظاهرات تلهيها عن نظمي بدي.  

عيرني بالضعف، . وني والولد يا أخي؟ لو سمعت كالمه يوم سرح-
  أنا قد الحكومة يا أخي؟. وشتم النقابة التي تركتني وحدي أمام الحكومة

قال نظمي وهو يقف ويشير إلى ابنه باالقتراب، وضحكة عبد اللطيف 
  .تمأل الكراج

*     *     *  
صبيحة األربعاء انطلقت مظاهرة الطالب الجديدة من التجهيز والكلية 

وأمام السراي .  الناس عليها من الدكاكين والشرفاتاألرثوذكسية، وتفرج
  .تصدى عسكر الشراكسة والفرنسيين لها، واعتقلوا عشرات من الطالب

وأطبق نظمي بدير شفتيه، ينهي في صمته . مثل التجهيز أغلقت المدينة
ابنه عن الشطط والخطر، ويدفعه إليهما في آن، ما دام هو نفسه يبكر إلى 

طويل، يدور مع لجنة الحارة التي انبثقت فجأة من رجال نهاره المضطرب ال
  .العصبة والكتلة معاً، لتجمع التبرعات، وتوزع على المضربين المعيلين

كان صوت ابنه يغلب على صوته، صارخاً يمن يتذرع  من دكاكين 
كان الصوتان الغاضبان . الخضار والسمانة بفساد المأكوالت، فال يغلق

سكّر يا : يان والرجال، واألصوات تضحك موقّعةيتوحدان بأصوات الفت
وفي المساء كان نظمي يؤوب جائعاً . عرصة سكّر، حتى يغلق الدكان المفتوح

ومنهكاً، ويتنهد حين يقع على آثار ابنه في البيت، بعد ما افتقده منذ الظهر أو 
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 من العصر، فيناديه، ويكرر النداء مراراً، وبغلظة، قبل أن ينتزع الفتى نفسه
  :الزقاق، ويدخل هاجماً بما يحمل من نهاره

الويل . ال أحد يجرؤ أن يخالف أمرها.  اليوم مشينا مع المجذوبة- 
الويل له إذا تظاهر بالطاعة، وقبل أن تبتعد، . لمن تراه يوارب باب دكانه

نحن ما علينا إال أن نناديها، ونشير إلى . ونبتعد، يفتح الدكان من جديد
ما عندي شغل غيرك يا واطي؟ أنت :  فترجع إليه ملعلعةالكذاب ودكانه،

  معنا أم مع الفرنساويين؟
  :وفي مساء األحد خاطب الفتى أباه مفاخراً. وتكرر ذلك حتى مساء السبت

.  اليوم شفت كيف انتقل السوق إلى البيوت؟ القصاب يبيع في بيته- 
أنا . اهرةالسمان، والناس تبكر إلى السوق الجديد حتى ال تتأخر المظ

. ساعدت خالي في نقل أغراضه من الدكان إلى البيت، وساعدته في البيع
  أين كنت يا أبي؟

  :أما مساء االثنين فقال الفتى غاضباً
  رأيتها يا أبي؟.  اليوم كسر العسكر أقفال الدكاكين، وفتحوا أبوابها-

  :ومساء الثالثاء قال حزيناً
  .كين كثيرة منهوبةأين كنت؟ دكا.  دكان خالي نهب يا أبي-

  :قال نظمي مشفقاً على ابنه
غير ذلك، ما فقد .  العسكر نهبوا دكان خالك، وثالثة دكاكين معه-

الناس حموا . الناس نهبوا الدكاكين: ال تصدق من يقول. دكان واحد علكة
فرنسا حركت عسكرها وعسكر . الحرامية بنفسهم حموها. الدكاكين المفتوحة

ن حتى تضرب الناس ببعضهم، وتجبر السوق على أن الشراكسة والسنغاليي
  .يفتح، لكن الحرامي كان أشرف من الفرنساوي يا حبيبي

وسرعان ما . باغت البيت والزقاق مساء األربعاء نظمي بالصمت
حاصرته الوحدة كما لم تحاصر، منذ خال البيت من زوجته، وابنه يبكي 

  .لصدى صوتها، وهو يهمز الطفل
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ي طوال حياته سوى ذلك المساء البعيد، وفي هذا ربما لم يبك نظم
ومثلما أخرست دموعه الطفل بعد ما غابت أمه، أخرسها لوم الجيران . المساء

الذين مألوا البيت، وساهروه طويالً، وهم يتداولون في المظاهرة القادمة، بعد 
  .صالة الجمعة، إذا لم تفرج الحكومة عن الطالب المعتقلين

وألول مرة منذ سنين صلّى . ق نظمي المقرئحلّت الصالة، وسب
بحرارة، ثم تقدم المظاهرة، وهاجم مع من يعرف ومن ال يعرف االستحكامات 

وسرعان ما تناقلت حمص . وفر مع من فروا من الرصاص. في الخالدية
  .خبر مقتل عسكري من الشركس أو من الفرنسيين

رة، ويسرع إلى الكراج، تلك الليلة غفا مبكراً وأفاق مبكراً ليتفقد الحا
  :كأن ابنه ليس في السجن، لكن األم المطلّقة قاطعته قبل الجامع وصاحت

   أين ابني يا نظمي؟-
خرج الطالب من السجن عصر اليوم الخامس، وبللت دموع نظمي 
وجنتي الفتى الذي دار في الكراج متباهياً بوشم السياط األسود على ظهره، 

قية المتجلدة، نكاية بالعجيان الذين ازرقت جلودهم، ومنادياً من يسبح في السا
  .وأغمي عليهم، عندما رماهم الجنود في الساقية

مشى نظمي خلف ابنه في البيت، وصوت األم يدوي في صدره، حتى 
  :جعله يسبق الفتى عندما ظهر الجامع، ويصيح آمراً

  .نسيتها؟ قلبها مفطور عليك.  رح إلى أمك-
وقبل أن . اً، ثم اندفع نحوه، ليعاركه أو ليحضنهحدق الفتى بأبيه مكذب

يفعل ارتد وجرى يهتف ضد فرنسا ويقهقه، ونظمي مسمر يضحك حتى 
البكاء، ثم مشى وئيداً، يفكر في أن ما حصل الولد من التعليم يكفيه، وأنه 
صغير جداً وضعيف جداً، وإن كان ال يبدو كذلك، وليس له أن يعيش من بعد 

  .بدون أم
 الفتى الذي تلقف كلمات أبيه ذلك العصر، وصار يطالب بأمه كأنه لكن

 رفض أن يترك المدرسة، - أو لطالق، سيان -رضيع أقصي عنها لفطام 
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وظل نظمي حيران ومبلبالً حتى حلت العطلة . وبدا أمام نظمي رجالً يتحدى
 الصيفية، فاستعان بها على رفض الفتى، ثم استعان بثناء صاحب الكراج على

الفتى الذي سيغدو معلماً قبل أن تفتح التجهيز، وكان العيد يقترب، ونظمي 
مثل ابنه، مثل األم، ال يصدق أن الشيخ الذي حلّل الطالق منذ سنين، قادر 

  .على أن يحلّل الزواج
*     *     *  

وعزا عبد . قبل سقوط الفرنك كانت ترياق قد شرعت تقبض يدها
 قد تعود أن يجيب على أسئلتها المتكاثرة، وكان. اللطيف ذلك إلى زواجها

يفصل لها فيما أنفق، ويصغي إلى نصائح الدكتور نورس، مجدداً له ولها 
  .العهد في أن يبدل مع الفالحين سيرته األولى

بعد انهيار الفرنك تعلّل عبد اللطيف لشقيقته بحسن التقدير، والشكوى 
ص والشام، والخواجة نفسه من حوله تعلو، في الحوش والمشرقة كما في حم

قد أرسل من يحمل ألف قطعة مدورة من التنك أو التوتياء، وقصاصة ممهورة 
إياك أن يقبض أي . وقّع على صك االستالم، وعد«: بخاتمه وتوقيعه تقول

األجرة أو الحصة من موسم القطن وخالفه . فالح أو عامل قرشاً بعد اليوم
الدكاكين التي نتعامل معها في .  اليومالفيشة بعدبكل شيء يدفع . بالفيشة

الفالح يسلم . دكاكين بيت األكاشي وحدها يا عبد اللطيف. حمص تعرفها
عملته للدكان، والدكان يسلّمه حاجته، ويسجل في دفتره، وأنت تجمع العملة 

  »مفهوم. من جديد، وتحاسب الدكاكين
. مينة ثابتدو: على أحد وجهي القطعة قرأ عبد اللطيف النقش المنمق
وكما أضحكته . على الوجه اآلخر رأى نخلة مشوهة، كأنها أفعى صريعة

العملة الجديدة، والرسالة، أضحكت الفالحين الذين ما لبثوا أن صاروا 
  :يهزجون

  يا ميت أطيشة يا ميت أطيـشة      
  

ــشة     ثابــت أفنــدي قبــضنا في
  شو بدنا ناكل شو بـدنا نعيـشه     

  
  شو بدنا نخلّـي لحـطّ المونـه         
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وتقديراً للمعلم نظمي، وابتهاجاً بقدومه، كما قال عبد اللطيف، وردد 
وجيه العقدة، استثني المعلم من العملة الجديدة، ومعه كل الذين جيء بهم من 

ولئن أشاع ذلك الفرح بين أوالء، . ساحة السوق ليعملوا في الفدادين الخمسين
والعمال معاً في فقد حرك شكوى الفالحين في المشرقة، وشكوى الفالحين 

. وبهت نظمي، شأن كثيرين، من تأجيج عبد اللطيف للشكوى. حوش الصوان
فاألمر . واحتار بين تقدير ذلك واستهجانه، وبين تصديق عبد اللطيف وتكذيبه

. بيد عبد اللطيف، كما يبدو، أو كما يؤكد قراره الخاص بالفدادين الخمسين
ل وجيه العقدة، ألن المشرقة أرضه، واألمر أيضاً بيد الخواجة ثابت، كما يقو

  .وألنه المالك األكبر لحوش الصوان
وربما كان نظمي نسي ذلك، أو ألفه، وهو يألف حياته الجديدة، حين بدأ 
عبد اللطيف يلمح لشركائه التسعة كي يبيعوا حصصهم الصغيرة، كحصته، 

  .في حوش الصوان، ويتغلبوا على الضائقة، وال يرتهنوا للفيشة
طوة تالية وعاجلة بدأ عبد اللطيف يتباطأ بالفيشة على أوالء، وفي خ

وفي أيام معدودة إثر ذلك، آلت إليه . مغرياً بثمن مضاعف للحصص
  .الحصص، سوى ما كان لوجيه العقدة وابراهيم شاش

في اآلن نفسه كانت صلته بالشيخ غثوان تتوثق، وهو يتلمظ للسهول 
ي ال زالت تنتظر عريسها، على الرغم من المترامية، ولشقيقة الشيخ غثوان الت

أنها قاربت الثالثين، أو تجاوزتها، إال أن حسنها كان ذائعاً على كل لسان، بين بدو 
ولعل لعاب عبد اللطيف ما كان ليسيل عليها وعلى . الشيخ غثوان وبين الفالحين

 إال أن تشدد ترياق، وزواجها، وسقوط الفرنك، وسوى ذلك. األرض لوال ترياق
  .مما أبهم عليه، كان يجعله يتريث، ويلتفت إلى معركته مع الشريكين العاصيين

*     *     *  
بعد أن استعاد الشركاء السبعة، أعاد تخمين موسم القطن، تحاشياً للظلم، 
وأنقص من حصص أوالء الشركاء، والكثيرين من ذوي األسر الكبيرة، والمختار 

اهيم شاش ووجيه العقدة، ثم امتنع عن السابق، وابنه، وزاد على حصتي ابر
تسليمهما الفيشة، إذْ تبين له بعد تدقيق الحساب، أنهما قد استلما من دكاكين بيت 

  .األكاشي ما يزيد عن استحقاقهما، وطالبهما بتسديد الزيادة خالل عشرة أيام
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لكن أحداً لم يجرؤ على أن . أدرك الجميع أنها معركة من أجل األرض
وكرمى لنظمي مدد عبد اللطيف . و يتوسط لديه، إال نظمي بديريتصدى له أ

المهلة شهراً، واشترط أن تكون الدواب رهينة، ثم رضي أن تبقى الرهينة 
وتطامن نظمي خائباً، فيما تراجع وجيه العقدة عن عناده، . لدى صاحبها

وقصد مستغفراً قصر الصوان، كما صار يسمى الطابق الكبير الذي يحتله 
  .بد اللطيفع

ضم وجيه ما أعطاه عبد اللطيف فرحاً بالنجاة، ونادماً على مجاراته 
إال أن . البراهيم شاش، وبدأ يحتال كيما يقنع العاصي األخير باالستسالم

ابراهيم شاش ضاعف من حملته على عبد اللطيف والشركاء الذين هانوا، أو 
ه عبد اللطيف من إقناع أو ولكي ال يسلّم وجيه بإخفاقه فيما أسند إلي. خانوا

ردع ابراهيم شاش، قصد القصر من جديد، وكانت مهلة الشهر في يومها 
  :األخير، ووشوش عبد اللطيف

  .وإذا ما الن رأسه اطرده. الرهينة أوالً.  البد من العين الحمراء-
  :قال عبد اللطيف

واهللا لن .  كالم ابراهيم شاش يا وجيه صار أخطر من حكاية األرض-
  .ساها له حتى يوم الدينأن

ولما تصدى لهم ابراهيم شاش . وفي الصباح أرسل من يأتيه بالدواب
وامرأته وأوالده أشعل الرسل النار في البيت، وكبلوا ابراهيم وأوالده الذكور 

أما المرأة والبنات، فقد . الثالثة، واقتادوهم مع الدواب إلى باحة القصر
  .احتجزن في بيت وجيه العقدة

ع ابراهيم شاش على سند التنازل عن حصته في األرض، وشهد وقّ
ولداه البالغان ووجيه والسائس والجنيناتي على السند، ثم فكّت الحبال، وسلم 

  :عبد اللطيف البراهيم ضعف ما دفع لآلخرين، سوى وجيه العقدة، وخاطبه
واآلن يا . عوضتك عن القطن وعما احترق.  هكذا نكون تصافينا-
ما كنت أريد أن تصل بيننا إلى .  خذ دوابك وأوالدك واترك لي المشرقة:ابراهيم

أنت أردت وأنت حر في أن تذهب اآلن إلى بيتك، وتحكي ما تشاء، لكن . هنا
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ما رأيت بعد من . العيش لن يهنأ لك في المشرقة، ما عاش عبد اللطيف الصوان
ضاقت عليك وإذا . اسمع نصيحتي وارحل. عبد اللطيف الصوان غير الهين

الغربة، أمانة اهللا برقبتك، تعال، أو أرسل لي ولداً من أوالدك، وعيب على 
  .شواربي إذا كنت أقصر، أما هنا، فالمكان ضيق، ما عاد يسعني ويسعك

*     *     *  
رحل ابراهيم شاش، وأنجز عبد اللطيف تطويب حصص الشركاء 

ولعل ذلك ما . القسوة في نفسهالتسعة، وهو يغالب القلق الذي خلّفته الحيلة أو 
جعله ينقطع عن الشام، خشية أن يكون الدكتور نورس قد علم بما فعل، أو أن 

  .وأكثر من التردد على مضافة الشيخ غثوان. تفضحه عينا ترياق
كانت عينا عبد اللطيف قد غدتا أجرأ على أن تتمليا وجه الشيخة المدور، 

نّاء األصابع الطويلة، أو وشم الذقن الذي تتلونان بألوان الحاجبين المكحلين وح
يتشهى أن يقضم، فيصخب دمه، وتجن نظراته حين تلتقي بنظرات الشيخة، 

  .تتأرجح مع القرطين الكبيرين، وال تهدأ حتى يؤكد لها أن الشيخ ضبطه
ربما كان الشيخ غثوان يتذكر آنئٍذ جراءة شقيقته على الباعة الجوالين، 

طيف الصوان ليس غير واحد منهم، ولو كان يملك فيشك في أن عبد الل
ولعل الشيخ ألمح إلى ذلك وهو ساٍه، . خمسين فداناً، ونصف حوش الصوان

فأجفله صوت عبد اللطيف، أو ضحك الشيخة أمام خيمتها، أو رغاء جمل 
بعيد، وشك في أن يكون الخواجة ثابت لم يعد جاراً له، بل عبد اللطيف 

  :ادالصوان الذي قال باعتد
  . الخواجة كله هنا-

  .وأشار إلى عبه
تمعن الشيخ فيه، كأنما يسأله أن يعيد ما فاته أن يسمع، أو يخشى أن 

  :لكن عبد اللطيف سأل. يحشر في العب الذي ينفخه الهواء
   من أحيا األرض ومن عمر يا طويل العمر؟-

وأشهر ذراعه مشيراً إلى المدى المخضر.  
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  . أنت، شهادة هللا-
ل الشيخ، وضحك، وبحثت عيناه عن الخيزرانة ليداعبها، فأسرع إليه قا

  :فنجان القهوة، وقال عبد اللطيف
ال هو من ديننا وال من . مسيحي ولبناني.  الخواجة غريب يا طويل العمر-

  ومن صاحبه يا طويل العمر؟. الحق الزم يرجع لصاحبه. وزمن أول حول. بلدنا
  . أنت، شهادة هللا-

إال . ، وقهقه معجباً بعبد اللطيف أو بنفسه، ومزدرياً الخواجةقال الشيخ
أن عبد اللطيف انفتل مباهياً بمصاهرته لبيت األكاشي، فحال للشيخ أن يشير 

  .إلى مسرح ترياق، ولم يكن، ال هو وال عبد اللطيف، قد فعال من قبل
قد يكون الشيخ غثوان توخى أن يحشر عبد اللطيف، أو يخز عبه 

لكن . ، ليفرغ من الهواء، وال يعود صاحبه قادراً على أن يحشر أحداًالمنتفخ
  :عبد اللطيف لعن الخواجة ثابت، ومال برأس الشيخ إذ همس

. خبزته على ركبته، وينام ويده مغلقة.  الخواجة ثابت نذل وشحيح-
: سمعت به؟ وكما تقولون أنتم. هذا هو عداد عيدان الكبريت وحالّب النملة

ولواله . أحلف يمين اهللا أنه مص حمار. مأبون الاليذ على قصيرتههذا هو ال
نبنا في ذ. لواله ما جرى لترياق ما جرى. ىما جرى لبيت الصوان ما جر

  .رقبته إلى يوم الحشر، ال ذنب ترياق وحدها
  :وصمت ليبلع ريقه، ثم بالغ في الهمس

لى تشرف ع.  والبنت يا طويل العمر اليوم ست بيت معززة مكرمة-
لكن كلمتها . حتى السيارة ما عادت تقودها بعد ما تزوجت. المسرح من بعيد

مائة خواجة فوق بعضهم . ما زالت ال تنزل على األرض، في سورية ولبنان
  .ال يصلون إلى كعب كندرتها

  :هز الشيخ غثوان رأسه مؤكداً، وقال بإكبار
رياق ت. أعرف كل شيء، ولو كان يبدو لك أني جاهل.  أعرف هذا-

  .أخت رجال، وال تستحق إال الخير
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فجر الخميس عجل عبد اللطيف إلى الشام، وطلب من الدكتور نورس ومن 
ولما . أخته أن يخطبا له الشيخة ضحى، بنت الشيخ مجالد، وأخت الشيخ غثوان

تردد الدكتور نورس محذراً من البدو في كل شيء، ال من مهورهم وحدها، ثارت 
اللطيف، حتى رضخ الدكتور نورس، وانطلقت سيارته خلف ترياق، وتباكى عبد 

الكوردا، وضج قصر الصوان وحوش الصوان بهما، قبل أن تضج مضافة الشيخ 
غثوان، ويذكّر الدكتور نورس الشيخَ بوقفته المجيدة ضد حكومة البادية والشيوخ 

  .واألمراء االنفصاليين، ثم يطلب منه يد الشيخة ضحى لعبد اللطيف الصوان
  :قال الشيخ غثوان

وهذه أول . ومن بعد، مهر الشيخة ليس أي مهر.  الكلمة كلمتها أوالً-
  .مرة، إذا تمت، تصاهر فيها عشيرتنا الحضر

  :قال الدكتور نورس
 هذه تكون للشيخ غثوان، ال لسواه، وقفة مجيدة ثانية، ال تقّل عن -

.  حمص وحضرهاوبها يبدأ على يدك زمن جديد بين بدو. وقفتك مع الوحدة
  .بل بين بدو سوريا وحضرها

التفتت ترياق إلى الشيخة ضحى التي كانت متربعة إلى جوارها، 
  :وضمتها قائلة

وحوش الصوان، وفي الشام للشيخة بيت، .  قصر الصوان للشيخة-
  .ولو رغبت يكون لها في باريس قصر، وللشيخ غثوان قصر

  :همست الشيخة ضحى
  . القول قول أخي-

  :لشيخ غثوان عالياً، وخاطبهاقهقه ا
  .الفاتحة. على بركة اهللا.  كنت تقولين لخطّابك السابقين غير هذا-

  .ومألت ألسنة النساء والرصاص المضافة بالزغاريد
*     *     *  
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-٣٩-   
ألن حسن تشظت في نفس عدي، فتشظت نفسه معها، أو بها، ما عاد 

 في حناياه، أو المرمي على أفق قادراً على أن يدخل إلى ذلك البيت المقيم
كانت صباح الخادمة واحدة من الشظايا، خديجة أيضاً، الشهقة القاتلة . قاسيون

للفتى الذي يستمني، اللوحة البيضاء، صفية بنت عبد الودود السعد التي تكبر معه 
في البيت، الراقصة التي يبتهل مع صفوت الزرب أو ولدي راغب الناصح 

 المسرح، السكينة التي ترهب نافذته منتصف الليل، الفجر لصورها على واجهة
والطريق من عرنوس إلى التجهيز . الذي يشقشقه ضياء أحمر مورد، وعصافير

بنات دار المعلمات، هرج صفوت الزرب وناصح الناصح الذي : صار شظايا
ئم ثم الحزن الدا. أم مالية زم: يخبئ مسلّة ليخز بها المتسربالت بالسواد ويغني

لرجب الناصح على أبيه الضائع، والزمن الذي توقف فجأة، كأن عدي لم 
  .حداً من الشيخ حسنأوالء منذ ست سنوات، أو لم يرسم أيصاحب أياً من 

لم يحرق سليم أفندي الرسوم، أو . لم تفضح خديجة شظايا ابنها وحسن
وت في إهاب بل تفجر اإلثم الغامض، الحلم الغامض، الرجل المكب. يصفع خداً
نبش الرماد في موقد الحمام . وانفلت الزمن باالبن من أمه وأبيه. عدي البسمة

جثا في المقبرة، صلّى . أو في حناياه الجائشة، تسلل إلى الشيخ حسن وحيداً
جاس في المدينة وحيداً، حلق شاربيه، أطلقهما، ازور عن أمه . لبيت يقدسه

عندئٍذ . ابه الثالثة حتى صفح عن أبيهوعن الخادمة العجوز، ازور عن أصح
قاد صفوت الزرب إلى المقبرة، وفي ليلة أخرى قاد ولدي راغب الناصح، 
وأم األصحاب في صالته األخيرة، وعاد إلى أقالمه وألوانه وبياض الورق 

التفّت عليه الخطوط، أبهر عينيه البياض، انتثر الرماد ملء كيانه، : السميك
  . عبد البر، ازور عن سليم أفندي، وكذب الغفرانناداه األستاذ مؤيد

: قال صفوت الزرب أو رجب الناصح أو راغب الناصح أو عدي البسمة
هو واحد منا، ولو أنه يكبرنا بكثير . ولم يصفع أو يحرق. األستاذ مؤيد ليس أباً

مسحت أصابع األستاذ مؤيد على ندوب . نادى عدي الصاحب الرابع. أو قليل
شكا عدي . ارسم: قال األستاذ مؤيد. شكا عدي عجزه عن الرسم. الشظايا
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لوحت . اآلن بدأت ترسم: قال األستاذ مؤيد. اختالط األشكال واأللوان والهموم
جاء ! امرأة خالك يا عدو اهللا؟: صاحت الشام به. حسن نيله برسومها العارية

: و العريهذا ه: خذ: األستاذ مؤيد ببعض ما حمل من ألمانيا، وقال لعدي
الحيوان البريء في اإلنسان، الجسد بال ستر، األصل في الطبيعة كلها، ال 

سوف يأتي يوم ترتوي فيها عيناك من الجسد . ترتجف وال تبتئس وال تتعجل
حمل عدي هدية األستاذ مؤيد، وساهر رينوار وسيزان . العاري، وترسم

التلوين، وقال األستاذ رسم مقلداً بأقالم . والعاريات والضوء والسحر المطمئن
أنت ملون أم رسام؟ مزقت األصابع الناحلة ما رسمت، . اللون غالب: مؤيد

. تعالم عدي على صفوت ورجب وناصح. وعلقت العارية الزرقاء في النافذة
شكا . طالب األستاذ مؤيد ببعٍض آخر مما حمل من ألمانيا. رثى لشبقهم وغبائهم

عدي أنه سوف يأتي يوم ليرى فيه اللوحات األستاذ رداءة التصوير، وأكد ل
حمل عدي ما تبقى لدى األستاذ مؤيد، وساهر . نفسها، ال هذا الظل المشوه لها

. جلس أمام المرأة المسترخية على مقعدها المحير. توحد بالرجل العاري. ماتيس
اطمأنت نفسه . ارسم: قالت له. تباهت بسترها وبعريه. توحدت حسن بالمرأة

صفق أخوته الثالثة البتسامته . صوت أم فيها، وصوت أب في األستاذ مؤيدإلى 
 على السينما الصيفية في - وبخاصة رجب الناصح -تحسروا . التي افتقدها

كون يأقسم صفوت الزرب على أن . اللونابارك، كي يحتفلوا بعودة عدي إليهم
 الزرب أو سليم احتفالهم في مسرح ترياق الصوان، حتى لو هد الشام رضا بك

أنا وأخي ال تفرق معنا، ال أب : قال ناصح الناصح. أفندي البسمة فوق رؤوسهم
. نوى عدي أن يرسم لهما أباً، قد يكون أفضل ممن كبروا، وهو غائب. وال أم

ثم رسم أباً . لكنه رسم أباً آخر، يذكر بسليم أفندي البسمة، أو رضا بك الزرب
ذكرهم . مازح األب الثاني تالميذه األربعة. د البرثانياً يذكر باألستاذ مؤيد عب

سألهم عن الكشافة والقمصان التي . بسنة البروفيه ومشاغبات صفوت وناصح
أنا مع شباب الكتلة، : قال صفوت الزرب لألستاذ مؤيد. يتلون بها شبان البلد

هل تريدني أن أخالف . اسأل رضا بك الزرب. ال تسألني لماذا. الشباب الوطني
سكت عدي حتى ال . شباب العصبة وأشبالها نحن: والدي؟ قال رجب الناصح

بدأت المدينة تنتزع الشبان . يخالف أباه، وسكت ناصح، حتى ال يخالف أخاه
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عافت نفسه الطعام، ولم تجرؤ . وقع عدي في حمى الرسم. األربعة من التجهيز
تراكمت . لمدينةرمى سليم أفندي بنصيحة، وأسرع إلى ا. خديجة على أن تتكلم

ترامواي جانحة على السكة، علم سورية يرفرف على السكة، نعش : اللوحات
ملفوف بالعلم، طربوش عسكري سنغالي مقلوب على األرض وفاغر، أربعة 
أفواه تتصايح أمام مسرح، األفواه نفسها تتصايح أمام مكتب للكتلة أو مكتب 

برة موحلة وبركة ماء للعصبة، شاب يكاد يرمي نفسه من فوق قاسيون، مق
تفصلها عن جامع وبيت، كراس فارغة في مقهى كلوب، سوق الحميدية مغلق، 

  . يخطب في الطالب- ربما كان األستاذ مؤيد -وأستاذ 
استحسن األستاذ ما خطط الشاب . وحمل عدي ما رسم إلى األستاذ مؤيد

ورا ظل لماذا؟ جورج س. كأنك خجل من هذا: أو رسم باألبيض واألسود، وقال
كشّر . غداً تعرف من هو جورج سورا. طوال عمره يفضله على األلوان

لماذا؟ رسوم حسن : األستاذ عن األشكال واأللوان في الرسوم الباقية، وقال
. بحلقْ في القمر. بحلقْ في الشمس. ارفع رأسك إلى هذه السماء. كانت أفضل
بالده وخرج إلى الشرق من عشرات السنين ترك أوجين ديالكروا . تلفّتْ حولك

الذي بين يديك يتشرب ألوانه الصافية، ورقّص األجساد بهذا الضياء، رطّبها 
وراء أوجين هذا . األجساد التي رسمت ميتة يا عدي. بهذه الظالل، أحياها

حرد عدي، وربما قرر أالّ . جرى فنانون كثيرون إلى شرقك، وأنت أعمى عنه
أنا ما قسوت : أن فرغ من خطبة أخرى، وقالناداه األستاذ مؤيد، بعد . يرسم

أنا قسوت على الفنان الذي أرى في داخلك، وهو ال يزعل . عليك حتى تزعل
غداً يجري بك إلى آخر الدنيا حتى يتعلم . هو يريد أن يتعلم، فال تمنعه. مني

شكت لألستاذ حيرتها، . ارتجفت ذقن عدي، وتشوقت إلى ذلك الغد. ويرسم
ون في الجيب بعد قليل، وعدي ال يعرف ما عليه أن يفعل بعد فالبكالوريا ستك

: قال عدي. ادرس في أكبر جامعات العالم. أبوك قادر: قال األستاذ مؤيد. ذلك
هو يريدني أن . أمي تخاف من الغربة، والمشكلة ليست هنا. ليست المشكلة هنا

أن : ذ مؤيدسأل األستا. صمت. سأل عما يريد إذن. أكون طبيباً، وأنا ال أريد
يرسلك والدك إذن إلى : قال األستاذ مؤيد. ترسم؟ أومأت بنعم الذقن المرتجفة

أو يرسلك إلى مرسم جليير، تدرس . األكاديمية السويسرية، تدرس فيها الفن
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أنا لم أكلمه : هو قادر، وأنت راغب، ما المشكلة؟ قال عدي. الفن في باريس
: يرضى يا أستاذ؟ قال األستاذ مؤيدهل تظن أنه . بعد في هذا، لكنه لن يرضى

. كاندينسكي ترك المحاماة وهو في الثالثين ليرسم. ادرس ما يشاء، وارسم. ال
. سيزان درس القانون فترة، ثم ودعه ليرسم. فان غوخ ترك الالهوت ليرسم

رامبراندت، أراده أبوه أن يكون طبيباً، مثل سليم أفندي، ومثلك درس الطب 
  .المظاهرة تنطلق بعد قليل. ما المشكلة؟ هيا اآلن. سمفترة، ثم ودعه لير

تساءل . دار عدي حول نفسه، فرأى األستاذ مؤيد يبتعد، وصفوت يحييه
عما إذا كان صفوت ال يزال مصراً على أن ينتسب إلى المدرسة الحربية بعد 
أن يحوز على البكالوريا، أو خائفاً من أن يحول غضب الفرنسيين على أبيه 

بين حلمه، لكن صفوت مشى خلف األستاذ مؤيد، ثم جريا نحو باب بينه و
  .التجهيز، فاندفع عدي يجري

*     *     *  
من مظاهرة إلى مظاهرة، ظل عدي أشبه بمن يحتمي بمن حوله، حتى 

ولم يعد . إذ ذاك بدا كأن ال هم له إال أن يحمي صفوت. نفي رضا بك الزرب
كان يمضي . هرة، أو الركض أمام الجنوديرجع إلى البيت إثر انفضاض المظا

مع صفوت أو رجب أو ناصح ما يتبقى من النهار، حتى بات صفوت ينأى، 
متذرعاً بقلق أسرته، أو مباهياً بموعد مع الشباب الوطني، فيمضي عدي مع 
رجب وناصح إلى مكتب العصبة، ثم صار يسبقهما إليه، دون أن يجرؤ على 

يصنع ويداري سراً جديداً بعد سر الرسم، ال شأن كان . أن يعلن ذلك في البيت
  .ألمه وال ألبيه به، لكنه ما كاد أن يبدأ حتى سيق إلى السجن
ولما لحق به رجب . من جديد عاد يحتمي بمن سيق معه من رفاقه

نسي مثل . الناصح وصفوت الزرب، صار العنبر مثل قاعة في التجهيز
ليم أفندي البسمة، ولم يحسد صفوت الكتلة والعصبة ورضا بك الزرب وس
صار يمزح أو ينهر أو . ناصح الناصح على النجاة، كما يحسده رجب

ولما أفرج عنه أسرع . يغضب، كما لم يكن في الصف أو في باحة التجهيز
إلى غرفته، غير آبه بأمه وأبيه، واندفع يرسم بالغواش الشوارع الفائرة، 
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عندئٍذ . تهدأ أصابعه حتى خدرتوالعنبر الذي كان يغص بالمعتقلين، ولم 
حيا العيون التي تتفجر منهما، وتركها تفتح . تأمل اللوحتين غير الناجزتين

  .النافذة، وتمأل ليل المدينة، ولبث ينتظر حمرة الفجر وسواده، والعصافير
*     *     *  

كانت المدارس في الصباح ال تزال مغلقة، فَعبر بالتجهيز قلقاً نحو مكتب 
افتقد رجب وناصح، وساءه أال تطول فرحة الحاضرين به، إذ ما لبثت . عصبةال

  :جباههم أن قطبت، وتابع هشام الساجي ما كان يقول، متوجهاً إلى الدكتور نورس
 الحزب السوري القومي أمس طلع من البيضة، واآلن يفصل لشبابه -

لعربي في فرقة والكتلة توحد الكشاف ا. القمصان البنية، ويستعد لتدريبهم
ميسلون، والكشاف المسلم في فرقة الغوطة، وتفصل لشبابها القمصان 

حتى في بيروت الكتائب بدأت تدرب شبابها، وما كاد . المعتمة، وأنت تتلهى
  ماذا تنتظر؟. الناس يسمعون بها

  :رد الدكتور نورس ساخراً
اني، يجوز من ذكّر الكتلة بالشباب؟ أنا أم ألف ياء؟ وما أدر.  أنتظرك-

  .حضرتك ذكّرت غيرها أيضاً
  :قال هشام غاضباً

 ال الكتلة، وال غيرها ناطرة هشام الساجي أو نورس األكاشي حتى -
زعيم ! كل واحد يسابق اآلخر، وأنت صدقت أننا انتصرنا. يذكرها ويعلمها

أنا ناديت بتدريب الشباب، وليس في سورية : الحزب السوري القومي يقول
  .رح حاسبه بدالً من أن تصيح بي. ، الوفد في مصر أيضاًفقط من قلدنا

الشباب شبابنا، وال .  نحن انتصرنا فعالً، ومع ذلك ال يغفو لنا جفن-
رح . نحن نستعد أكثر من غيرنا. ال تخف. أن يأخذهم مناعلى حد يقدر أ

  .لجريدتك وال تحمل هماً
عدي قال نورس ساخراً، وغادر هشام بصمت، وانصرف اآلخرون عن 

ومشى الهياً، حتى تكاثرت قمصان الشبان حوله، . الذي خرج بعد قليل ممتعضاً
أسرع إلى البيت القريب نادماً على انقطاعه، وصفوت . وكان قد توسط عرنوس
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. طلب من أمه أن تأتيه بالبذلة التي ضاقت. الزرب، عن فرقة ميسلون منذ سنتين
افتقد الفيصلية والحقيبة . حبلبحث في خزانته عن الفأس والكيل والموس وال

تساءل . تأمل لون البذلة، مبدالً فيه بين الرمادي الداكن والبنّي. والحزام والفوالر
عن لون البذالت التي يرتديها شبان الكتائب أيضاً، وجلس خلف الطاولة يرسم 

جعل البنطلون بالغ القصر، ثم أرخاه حتى غطى الركبة، وزم فتحته . جواالً
غطى . ، وضحك عندما رأى الدكتور نورس في وجه الجوال الذي رسمبالمطاط

الوجه بالكوفية، حتى ال يخجل الدكتور نورس من الشعر الذي يكسو ساقيه، ومن 
تراجع راغباً في العصاري التي كان . ضحك المتفرجين على الرصيف المبلّط

ه على أيامه أغمض عيني. يمضيها في المرج، يتباهى بنفسه وبالكشافة والجوالين
. األخيرة معهم، وقد انطلق الباص بهم إلى حلب في الرحلة البعيدة الوحيدة

امتألت الغرفة بأصوات كشافة حلب، ترحب وتودع، ثم امتألت بأصوات الناس 
 ألنه في الالذقية، وهي تهلل لعلم سورية، وترش الباص بماء الزهر، وحزن

  .لتي قامت بها إلى تدمرانقطع عن فرقة ميسلون قبل الرحلة التالية ا
عاد إلى لوحتي األمس، فمأل سماء . باعد جفنيه على مهل، ومزق ما رسم
استلقى يقسم على طاعة اهللا وخدمة . األولى بالبنادق، والثانية بعيون الحراس

 ألن هشام الساجي والدكتور نورس يختلفان حزن. الوطن، كأنه يغدو كشافاً اآلن
: أشهد عليهم جميعاً صفوت.  أباه مخالف لهما أيضاًزاد حزنه ألن. على الكشافة

ونهض . الكشاف أخ لكل كشاف، وصديق للجميع، كما تعلّما قبل أن يلبسا البذلة
 في كنزة - لم يدقق في الوجه -يرسم من جديد الدكتور نورس أو هشام الساجي 

مه ز. جعل للبنطال اللون نفسه. نثر فوق السواد نقاطاً بيضاء. صوفية سوداء
فوق الكعبين، ثم أرخاه، ثم تراجع يتذكر العرض البديع الذي تفرج عليه في 

كانت األشجار تصدح بألوانها، وغيوم آذار . المرج، بعد ما انقطع عن الكشافة
تطبق على سماء المرج، والنجادة يبسطون أصابعهم الخمسة، وهم يحييون، فيما 

 األخرى، يحيي، ط أصابعه الثالثاإلبهام، يبسوصر يعقد عدي، كما تعلم، الخن
يتناول القلم، ويرسم زنابق جمة بلون . يضحك، ألن القلم سقط من أصابعه

يقص واحدة منها، يضعها على البذلة التي ضاعت . األوراق الثالث لكل زنبقة
  .منها إشارة الكشافة، ويغادر الغرفة حائراً

*     *     *  
 ٣٢ م–التيجان 
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. هلل األساتذة للطالب المعتقلين. المدارسلم تعد البهجة إليه حتى افتتحت 
تشامخ في عيون أقرانه، وبخاصة من كان منهم يسأله عن فرقة القمصان 
الحديدية، كما يسأله أبوه، وهو ال يجرؤ على أن يعود إلى مكتب العصبة، كي 
يسأل الدكتور نورس عما إذا كان سيؤاخذه لو استجاب وشارك في العرض الذي 

كان يكتفي بالتردد في بعض العصاري على النادي العربي، . ابهاتهيء الكتلة لشب
يشهر ذراعه بالتحية، مثل اآلخرين، ال يأبه أن تكون تلك تحية للنازيين أو 
سواهم، ما دامت األصوات تدوي في النادي، واألكف تصفق، وهو يكبر في 

لصافية سورية الحرة الموحدة، يطير في سماء عربية بال حدود، تضاهي السماء ا
  .التي يتأمل كل ليلة من خلف نافذته، قبل أن ينام، أو تستيقظ العصافير

كانت االمتحانات تقترب، والبكالوريا تستفزه مثل العرض، حين أرسل 
الدكتور نورس إليه وإلى زمالء كثيرين، ليشتد بهم أزر العرض الذي يقيمه 

 الدكتور استجاب عدي لنشوة رجب، ال لوصية. شباب العصبة عصر الغد
  :وعلى الرصيف الضيق وقف ينشد مع من حوله. نورس

ــاني   ــرب أوط ــالد الع   ب
  

  مـــن الـــشام لبغـــدان  
ــن    ــى يم ــد إل ــن نج   وم

  
  إلــى مــصر فتطــوان    

أرسل إليه قبضته وصيحته، . ومر رجب أطول مما ألف عدي، وأقوى  
. أصاب من حوله بعدوى النطّ والصياح الذي غطى على الصنوج. وأخذ ينطّ
وحين .  األعناق الهائجة إلى األعالم التي ترفرف فوق العارضيناشرأبت

مال الدفع بعدي يمنة ويسرة، ثم . اقتربت الثلة األخيرة منهم، اندفع العراك
كانت ثلة من شباب الكتلة على الرصيف المقابل تشتبك . رماه وسط الشارع

 بين مع آخر العارضين ومن أنجدهم من حول عدي الذي استمات كي يفصل
 الفريقين، وقبل ذلك أو بعده استمات في الدفاع عن شباب العصبة، إذْ ما كان

 أن يرضى بهزيمتهم، ولو تمزقت القمصان، أو بقّع الدم وجهه وساعديه، له
  .ولم يكن يدري أن عراكاً أقسى ينتظره في البيت

*     *     *  
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ي، لما اختار لو كان سليم أفندي رئيس الجمهورية أو المفوض السام

وحين ودع الوفد . للوفد إال كما اختار، على الرغم من أنه غص للوهلة األولى
  :صاح ضاحكاً

واهللا العظيم سأجعل .  إذا لم ترجعوا بالمعاهدة واالستقالل، ابقوا هناك-
  .الناس يأكلونكم أكالً لو عدتم خائبين

كر فيما يهيؤه وبينما كان الوفد ينتظر االنتخابات الفرنسية، شرع هو يف
وسرعان ما استمرأ الوحدة، . في البالد قبل أن يعود الوفد، ظافراً أو خاسراً

إذ غيبت باريس من تبقى من رؤوس الكتلة، وما عاد عليه أن يصدع رأسه 
ولم يكن يأبه بمن تبقى في الشام من خصومه، . بنزاعاتها، وال أن يتحسب لها

ى شباب الكتلة، فزاده ضرباً فوق لوال أن عدياً ناصر شباب العصبة عل
  .الضرب الذي ولولت خديجة آلثاره في وجه ابنها وثيابه

وفوجئ . فوجئ سليم أفندي بعدي يدافع عن نفسه كالنمر الصغير
بنفسه، وقد أوى إلى فراشه، تستعذب انتصارها، كأنها تفاخر بشبابها الذي ال 

ء يوم أصر على أن يذبل، وقسوتها التي روعت خديجة، كما روعت أم عال
وفي الصباح أمر خديجة أن تحضر الولد . يطلق ابنته من شمسي النعنعة

العاق، وأمره أن يستغفر، وصفح عنه متعالياً، ثم خرج مهدئاً األلم الذي تسلل 
إليه، ملحاً على الصرامة التي البد منها، في البيت وفي كل مكان، كي ال 

 وكان وجه عدي يتماهى بوجه زمردة، .يفلت منه الزمام في مثل هذه األيام
  .وسليم أفندي يقود السيارة الهوينى نحو مكتب الكتلة

*     *     *  
فالعصبة هناك باتت تنافس الكتلة، . كان ما يتناهى إليه من اسكندرون مقلقاً

والشائعات تتوالى عن دخول الجيش التركي إلى . إن لم تكن قد تفوقت عليها
مهولة ادعاء أتاتورك قبل سنة باألصل التركي السكندرون السنجق كله، وتردد 

وفيما هو يفكر في الذهاب بنفسه إلى السنجق، وصل نصيف أفندي . وأنطاكية
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ابن بشارة وجبرا السكادة، قادمين من بيروت، يطالبانه بالنصرة من أجل أن 
  :ممازحاًيكون للمسيحيين في حكومة الالذقية وزيران، فجاهد ليكتم انفعاله، وقال 

.  الدولة دولة العلويين، والحكومة حكومتهم، وأنتم رضيتم بذلك من سنين-
  .هذا الطلب طمع أم استقواء بفرنسا، ألنها مسيحية؟ كيفما كان، فات وقته

  :قال ابن بشارة
 والدولة هنا في الشام، ليست دولة المسيحيين، لماذا إذن لنا فيها -
  وزير؟

  :قال سليم أفندي مستخفّاً
 هل يعد عاقل حكومة الالذقية حكومة؟ هل يعد حكومة الدروز -

  حكومة؟ من يسمي رجالها وزراء؟
  :قال جبرا السكادة

 نحن أبرقنا إلى الكي دوسيه بهذا الطلب، ما دامت الملفات كلها -
  ...وطالبنا المفوض السامي. مفتوحة

  :نهض سليم أفندي مقاطعاً يصيح
. التقسيم زائل. تم ترسخون التقسيمأن.  أنتم بهذا تعرقلون الوفد-

وحكومة الالذقية زائلة، حكومة السويداء زائلة، وحكومة بيروت نفسها لن 
العاقل يطالب بوزارة في . ينفعها ولن ينفعكم المفوض السامي وال الكي دوسيه

عودوا . حكومة االستقالل، في حكومة الوحدة، يطالب بالبصلة، ال بقشرتها
وبدالً من أن تطلبوا مني هذا الهراء أطلب . ت األوانإلى صوابكم قبل فوا

اليد التي تلعب : أنا أحذركم. منكم أن تسحبوا من باريس ومن بيروت طلبكم
  .بالنار ما لها عندنا غير القطع

بل لعله . وغادر األوريان باالس، مخلفاً دوي صوته في الشام كلها
 يتلصصون على زاوية سعى إلى ذلك، إذْ لم يكن ليفوته أن بين من كانوا

  .الصالون، حيث انتحى به ابن السكادة وابن بشارة، بعض الصحافيين
*     *     *  
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بيد أن الصحف ما لبثت أن نشرت قبل أن ينتهي األسبوع برقية من 
واحمرت عينا سليم أفندي، وهو يقرأ . حلب إلى رئيس الوزراء الفرنسي

ين في حلب من شرب الخمور، وغداً اليوم منعوا المسيحي: البرقية في ألف ياء
نسترحم التشدد في حماية األقليات خالل . سيمنعونهم من دق أجراس الكنائس

  .مفاوضاتكم مع الوفد السوري
 ولم يكد يفرغ من الصحيفة في مكتب الكتلة حتى دخل ابن الدباس، فرد

  :تحيته بجفاء، وناوله الجريدة آمراً
وابن بشارة بسمومهم في الالذقية؟ ما اكتفى جبرا السكادة .  اقرأ-

  يريدون أن يسمموا حلب أيضاً؟
  :طوى ابن الدباس الجريدة، وقال

هذه القضية .  من أجل هذا جئتك، ومن أجل هذا كنت في بيروت-
. استكثروا علينا دولة صغيرة. وراءها ما وراءها، وأنا أنشد نصرتك ضدها
ومن يدري، فقد . كم أنتم أيضاًيريدون أن يقاسمونا عليها، يريدون أن يقاسمو

  .يطالبون غداً بحصة في دولة الدروز
  :سأل سليم أفندي متخابثاً

 وحضرتك أبرقت للكي دوسيه أم لرئيس الوزراء أو لرئيس -
  الجمهورية؟

الحكومة حكومتنا، . دولة العلويين للعلويين.  ما أدراك؟ أبرقت للثالثة-
كلموا الوفد حتى ال .  أن تبرقواوأنتم أيضاً يجب. وليس لمسيحي فيها حصة
  .يفتح عليكم وعلينا هذا الباب

  :سأل سليم أفندي متظاهراً بالهلع
   وماذا أيضاً؟-

  :تأرجح صوت ابن الدباس بين الحدة والمداهنة
. طاوعني، تربح أنت والكتلة، وأربح أنا.  ال تسخر يا سليم أفندي-

. السكادة، أمامك ابن الدباساآلن أمامك نصيف أفندي ابن بشارة، أمامك جبرا 
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بكرة ال تعرف من . تعودت عليهم وتعودوا عليك. هؤالء تعرفهم ويعرفونك
  .يخرج لك ولنا من تحت األرض
  :سأل سليم أفندي بجد أكبر

  . ماذا تقصد؟ من تحت األرض ال يخرج إال الشياطين-
. يجوز. بهلول جديد:  أظنك سمعت بالطويري، وقلت مثل غيرك-
. قرون الطويري نبتت.  بيضل جدي، بيكبر وبيصير له قرونالجدي ما

السبب برأيك، ما هو؟ . وظني أن فرنسا تسمدها، ولو ما نبتت تركّبها له
إذا نصرتني يا سليم أفندي . هو ابن عشيرتي على كل حال. ضدي أنا؟ أظن

تبقى أهون عليك . على جبرا السكادة وابن بشارة تبقى القضية بيني وبينك
قضية واحدة تبقى أهون من : قل. ا إذا كانت بينك وبين اثنين أو ثالثةمنه

  .على كل حال هذا الكالم سر لي عندك. اثنتين، حتى لو كانت أكبر من ثالث
  :وقف سليم أفندي يستعين بشتات يديه ونظراته على هياجه، وقال

ِلم اللفّ والبرم يا بن .  أنت خائف من المسيحيين، ومن عشيرتك- 
دباس؟ تريدني أن أقف معك ضدهم؟ ما الفرق بينك وبينهم؟ أنت أيضاً ال

صدقت أن لك . اعلى المزبلة سأرميه: تظن التقسيم يدوم؟ رح بشّر حكومتك
 وزير؟ هل تعرف أي ضرر تسببت به للوفد ببرقيتك؟ دولة وحكومة، وأنك

وبما طلبت من المفوض؟ ماذا جرى لكم كلكم؟ جننتم؟ اعقلوا قبل فوات 
وبدالً من أن تطلب مني هذا الهراء، رح اسحب من باريس ومن . ألوانا

اليد التي تلعب بالنار ما لها : أنا أحذرك، كما حذرت غيرك. بيروت طلبك
  .عندي غير القطع

  :قال ابن الدباس وهو يخرج مربداً
  .األيام بيننا. بسيطة.  أعرفك أعقل-

  :صاح سليم أفندي
  .خونة سورية لن تغفر ولن ترحم يا -

*     *     *  
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وظل غاضباً ومستفزاً أليام، يفكر في أن يذهب بنفسه إلى حلب 
واسكندرون والالذقية، ويتوجس كلما فتح جريدة صباحية أو مسائية، حتى قرأ 
في ألف ياء برقية من شيوخ العلويين في اسكندرون إلى الكي دوسيه، تطالب 

متأكداً، وفي المساء زاره بعد بالوحدة واالستقالل، فهتف إلى هشام الساجي 
  :انقطاع طويل، ودفع إليه هشام بالبرقية التي وصلته منذ ساعة، وقال مستثاراً

خّل كالب . صوت الوحدة في سورية هو األقوى.  اقرأ يا سليم أفندي-
  .اقرأ هذه المذكرة من العلويين في الالذقية إلى الكي دوسيه. التقسيم تنبح
لعلويين الذين نمثلهم يأملون أن تؤدي المفاوضات إن أكثرية ا: ... وقرأ

لقد جربنا االنفصال عن . الجارية في باريز إلى نجاح يحقق لألمة أهدافها
سورية ستة عشر عاماً، ووجدنا أن استمراره ليس في مصلحة العلويين الذين 
سيكونون في مقدمة ضحاياه، ولهذا نطالب بإلحاق بالد العلويين بسورية، 

  ...أي نظام غير الوحدة السورية هو مناف لوجودنا كسوريينونرى أن 
  :كانت عيناه تلتهمان السطور، وتبرقان، ولما انتهى، صفّق وهتف

سورية ما فيها صوت غير صوت .  خّل ابن الدباس يأكل خراه-
من يراهن على أن كل يوم جديد سيطلع ببرقية جديدة . الوحدة يا هشام

؟ يا سيدي ومن المسيحي والعلوي والدرزي، ومذكرة جديدة تطالب بالوحدة
  من الكردي واألرمني والشركسي، قبل غيرهم؟

 نسيت برقيات طرابلس وبعلبك وراشيا وغيرها؟ كلها تطالب -
نحن في العصبة نهيئ لمهرجان ضد الطائفية، والكتلة يجب أن . بالوحدة
  .ريأظنّك سمعت بالطوي. علينا أن نخرسه. صوت الطائفية يرتفع. تهيئ

لم ال ننظم المهرجان سوية؟ . ال تشغل بالك.  خّل ابن الدباس يهنأ به-
  نسيت ما فعلنا حين صفينا النية وتعاونّا في إضراب المدينة؟

وال أحد في العصبة وال في المدينة أظن .  ال يا سليم أفندي ما نسيت-
يدها إال إذا دائماً تريد الكتلة أن تنفرد، وال تمد . لكن أنتم انفردتم. أنه نسي

  .كانت في ضيق
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. خّل هذا الكالم للدكتور نورس، وانس.  ال أظنّك ترانا اآلن في ضيق-
أفضل لسورية يا هشام، وهي . لو نظمنا المهرجان سوية، فهذا أفضل للجميع

  أليس هذا ما تقوله ألف ياء دائماً؟. األهم من الكتلة ومن العصبة
، الثقة والمودة أيضاً، وخرج قال سليم أفندي والحبور يطفح من عينيه

ولما تنبه إلى ما . يؤرجح يديه ورأسه، كأنّه يقلّد عدي، أو يعود إلى شبابه
يفعل، رأى عدداً من الرجال حول سيارته يضحكون، فوقف ريثما تقنّع 

  .بالجهامة، لكن الرجال كانوا قد تفرقوا، وخيل إليه أن السيارة تبتعد أيضاً
*     *     *  

لم يكن ضد الطائفية . رجان أسرع وأكبر مما كان يحسبجاء المه
. أرادت العصبة أن يكون ضد الحزب السوري القومي أيضاً. والتقسيم فحسب

سورية للسوريين، وهتف شباب : لذلك خطب الدكتور نورس ضد من يقول
وهمس سليم أفندي . بالد العرب أوطاني، فأنشد المهرجان كله النشيد: العصبة

  :، فيما كان خطيب الكتلة يتوجه إلى المنبرفي أذن هشام
  ماذا تخبئون أيضاً؟.  هذه المرة أنتم انفردتم، لكنه انفراد حلو-

  :قال هشام
نخبئ للشباب سراً .  للمهرجان ال شيء، أما لما بعده، فال أكتمك-
  .خطيراً

  :قال سليم أفندي وهو يفرد ذراعه على مسند الكرسي، فوق كتف هشام
  .دك بأالّ أذيعه قبلكم هات إذن، أع-

  :تململ هشام وقال
-ابنه صفوت. ال.  بيني وبينك، رضا بك هو من نبهني إلى هذا السر .

صفوت ال يحلم إال بأن . الشباب هم الذين نبهوا، وأنا نبهت العصبة: لنقْل
ابن أختي، ابن سري أيضاً، يحلم مثل صفوت، . يصبح ضابطاً بعد البكالوريا

واآلن يا سليم أفندي، كلمة تقود إلى كلمة، . ي البريفيهمع أنه ال يزال ف



 

 -٥٠٥-

أما : والشباب جعلوني أسأل نفسي، وأسأل رضا بك، وسري، كما أسألك
الحظت تحريض الفرنسيين للشباب الشركس واألكراد والمسيحيين والعلويين 

  والدروز واالسماعيليين على التطوع في الجيش أو في الدرك؟
  :قائالًسحب سليم أفندي ذراعه 

  . ليس هذا جديداً وال سراً-
  :مال هشام نحو سليم أفندي وهمس

ونحن أمامنا المدرسة الحربية .  هم يغوون الشباب الجاهلين والفقراء-
ماذا تنتظر العائالت . بين الشباب يزيد كل سنة عدد الشهادات. يا سليم أفندي

ترسل أوالدها إلى التي تعلّم أوالدها، وتتأبى على الجيش والدرك؟ لماذا ال 
الضابط . مدارس الضباط؟ المقام هنا رفيع ومحفوظ لمن يبحث عن المقام

إذا كان شباب . وهذا ما يلزم للمستقبل يا سليم أفندي. ليس مثل العسكري
أمامكم : القمصان الحديدية يريدون أن يكونوا نواة لجيش االستقالل، قل لهم

أنت وأمثالك . درسة الحربيةمدرسة المرشحين لضباط الدرك، أمامكم الم
العتب عليكم، وليس على . تستطيعون أن تدبروا األمر حتى مع الفرنسيين

الفقير الذي يركض وراء ثالثين ليرة في الشهر، وال على الجاهل الذي 
  .يركض وراء زهوة الحصان وفرقعة الكرباج

صمت سليم أفندي حتى هدأ التصفيق للخطيب، ثم التفت إلى هشام 
  :، وقالمعجباً

بماذا أناشدك حتى ترجع؟ مكانك بيننا، ال .  ارجع إلى الكتلة يا هشام-
هذا السر سرك، وقبله المهرجان فكرتك، ال فكرة الدكتور نورس . في العصبة

النصر الح يا . أعرفكم جميعاً. أنا أعرفك وأعرفه. وال سره، ال هو وال غيره
فكر يا . من ثالثة أرباع الكتلةأنت أولى . هشام، وأنت أولى أن تقطفه معنا

  .أنا ما خسرت من كل من ترك الكتلة غيرك. هشام
وضاع صوته في غمرة التصفيق الذي عال، وكان هشام يلهب كفّيه، 

  .وسليم أفندي ما زال مكباً عليه، والخطيب يبحلق فيهما
*     *     *  
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رة بعد سفر الوفد عاضد سليم أفندي الحكومة المؤقتة وغرفة التجا
وغرفة الصناعة في تنظيم المعرض األول لدمشق، وسافر إلى يافا يعاضد 
الذين يفكرون بالمعرض العربي الثالث فيها، نكاية بالمعرض الذي يهيئ له 

  .اليهود في تل أبيب
جاء المعرض والسوق في دمشق متواضعاً، لكن سليم أفندي رأى فيه 

مع الوفد والمعاهدة خطوة ضرورية من أجل االستقالل القريب القادم 
وضاعف ذلك غيظه ممن يتلكأون في يافا، فأرسل يقرعهم، . واالستقالل

ويذكرهم بالمعرضين السابقين اللذين أقاموا هناك، ويحذر من أن يبتلعهم 
التجار اليهود ودعايتهم البارعة والطاغية، ليس في معرض تل أبيب فقط، بل 

  .على الدوام
أصدرت الحكومة المؤقتة المرسوم الذي وفيما بدت عودة الوفد وشيكة 

يحرم تشغيل الصغار، ويحدد ساعات شغل الفتيان والنساء، ويلزم بعطلة 
وهلل سليم أفندي للمرسوم، إذ رأى فيه أيضاً خطوة . أسبوعية مأجورة للنساء

غير أن هذا المرسوم سرعان ما باعد بينه وبين . أخرى من أجل العهد الجديد
  .يمض على وئامهما في المهرجان أسابيعهشام الساجي، ولما 

حملت ألف ياء على استثناءات المرسوم العديدة والواسعة، والقت 
حملتها صدى طيباً، حتى توسط رئيس الجمهورية سليم أفندي، كي توقف 

  :الجريدة حملتها، لكن هشام الذي صار يتردد على مكتب الكتلة، قال
قطاعيين، والورش العائلية،  إذا كان المرسوم ال يشمل التجار، واإل-

فماذا يشمل إذن؟ عمال المعامل والورش الكبيرة؟ كم يعد هؤالء؟ العشْر؟ 
الخمس؟ الربع؟ هذا االستثناء مراضاة لمن؟ ما راحت إال على أصحاب 

قلة قليلة ضحت بها الحكومة بمكر لتكسب . المعامل والورش الكبيرة
ليست أول حكومة مؤقتة . ى في الحكماآلخرين، ولماذا أيضاً؟ من أجل أن تبق

هكذا فعل الشيخ . تتحول إلى حكومة غير مؤقتة، ولو أمكن إلى حكومة دائمة
زين أمام الجمعية التأسيسية أم ال؟ ضربة الحكومة تنالك أنت نفسك يا سليم 

  أفندي، فكيف تأخذك الشفقة عليها؟
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  :قال سليم أفندي محتاراً
لو . بنفسه تدخل، وأرادني أن أتدخللكن الرئيس .  قد تكون مصيباً-

كان مثل الشيخ زين، أو في وقت غير هذا الوقت، كان القى مئة حجة ليوقف 
  .لك الجريدة، أو يجرك ويجرها إلى المحكمة

  :سأل هشام
   هو حملك هذا التهديد؟-

  :قال سليم أفندي بضيق
كرمى لي . أنا أشرح، كما شرحت أنت. ال أحد يهدد.  ال يا هشام-

ال . لى األقل انس الحكومة هذه الفترة، حتى نرى ما نعمله بعد عودة الوفدع
  .يجوز أن نبلبل في شيء هنا على الوفد في باريس

  :قال هشام حزيناً
 حتى في مثل هذه القضايا أقول لك كرمى لي، وتقول لي كرمى لي؟ -

جفيف ماذا تقول إذن في ت. هذا ليس غنج على لقمة أو كأس! آه يا سليم أفندي
الغاب؟ لماذا منحت هذه الحكومة المباركة االمتياز لشركة فرنسية؟ أنت 

ولكن التجفيف . طيب، سلمنا. العمولة، وهذه فرنسا أوالً: تعرف وأنا أعرف
مقرون بتسكين اآلشوريين فيه، من العراق للحسكة، ومن الحسكة للغاب، 

ويراً للزراعة وليس التجفيف طمعاً بالعمولة، وال خضوعاً للضغط، وال تط
. من أجل ماذا إذن يا سليم أفندي؟ هذا أيضاً على ألف ياء أن تسكت عنه. إذن

وسليم . ال تبلبلوا على الوفد في باريس: كلما دق الكوز بالجرة تقول الحكومة
  .أمرك وأمر الحكومة وأمر الوفد. أفندي نفسه يقول

  .وخرج تاركاً سليم أفندي في حيرة ومقت
*     *     *  

م يلتق سليم أفندي وهشام إثر ذلك حتى عاد الوفد، غير أن الجريدة ل
وما لبثت العصبة . لذلك ظل سليم أفندي يهتف إليها كل حين. أوقفت الحملة
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أن أصدرت بياناً ضد قسم من قادة الكتلة، لم تسمهم، وعارضت ما عدته في 
ن، وأسهبت في ونشرت ألف ياء البيا. المعاهدة من تفريط بالوحدة واالستقالل

نشر المقاالت التي تردد فحواه، إال أن سليم أفندي لم يغضب، ليس ألنه صدق 
البيان أو الجريدة، فلم ير نفسه ممن نالهم التخوين أو التحذير، بل ألنه رأى 
ذلك مفيداً له، وهو يتصدر المكتب الدائم للكتلة، زعيماً مطلقاً، ويهيئ قوائم 

. رية، كما أن هشام عاد يتردد على مكتب الكتلةالمرشحين لالنتخابات في سو
  . من تردده على مكتب العصبة- ربما - أكثر 

*     *     *  
هكذا بدأ سليم أفندي يحارب على جبهات عديدة وخطيرة في آن، كما 
شكا لهشام حين عادت الجريدة بعد حين تحمل كالعصبة والحزب الشيوعي 

ين، على اختيار الكتلة للمرشحين والحزب السوري القومي وجماعة الشيخ ز
  .من أعضائها، أو ممن يرشون بعض قادتها في األرياف والعشائر

وعلى العكس مما توقع سليم . كانت قوائم المرشحين الجبهة األولى
أفندي، حين أصدرت الحكومة قانون تنظيم العشائر، جاء ارتباكه األكبر في 

. ستجيب األمير دشاش خاصة لرسلهالتهاون مع الشيوخ واألمراء، وساءه أالّ ي
ومثل هشام وسواه كانت له شكوكه . كما أربكته الطائفية والعائلية في األرياف

. فيمن يزكّي له ابن الفطيم من حمص، أو ابن البزار أو ابن حكره من حماه
ولئن توخى دوماً أن يكون حازماً، إال أنه كان يضطر مراراً إلى أن يغض 

ا فعل قبل أن يستجيب لعودة إحسان بك األكاشي إلى الطرف، أو يساوم، كم
الكتلة، أو قبل أن يرضى بانضمام شاهين آغا التركماني وجبرا السكادة إلى 
الكتلة، لقاء توقيعهما على تعهد خطّي بالتأييد المطلق لوحدة سورية، 
ورفضهما المطلق النفصال الالذقية واسكندرون، كذلك حين فوض أسعد 

  .االتفاق مع الطويريأفندي البس ب
المنفيون العائدون كانوا الجبهة الثانية، وبخاصة الحكيم الذي دخل الشام 
دخول الفاتحين، وتواترت خطبه الحامية ضد المعاهدة، وأخذ أنصاره 

لكن الخطر لم يرعد سليم أفندي إال حين . يتكاثرون من الكتلة ومن سواها
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 كما ظل -إلى الحكيم، مضحياً اقتربت االنتخابات، وانضم رضا بك الزرب 
  . ليس بالشراكة المديدة، بل بصداقة العمر-سليم أفندي يندب طويالً 

ولئن كان قد بدأ يراود بجرأة . رئاسة الجمهورية كانت جبهته الثالثة
رئاسة الحكومة، فقد شرع يراود، ولو باستحياء، رئاسة الجمهورية، وإن لم 

  .ه الجبهة، لو لم يضطره الباشا شكيميرغب في أن يبكر في القتال على هذ
شرع الباشا يلمح إلى النهاية الوشيكة لفترة رئيس الجمهورية، بعيد 

ثم صار يذكّر سليم أفندي بوعده القديم، وسليم أفندي يجدد . موعد االنتخبات
  .الوعد، ويتمهله، فيما الباشا يناصره في المكتب الدائم للكتلة بحرارة أكبر

عد قادراً على أن ينتظر إثر الفوز الكاسح للكتلة في لكن الباشا لم ي
  :انتخابات الدرجة األولى، فراح يكرر على سليم أفندي كلما التقيا

ال يجوز أن يكون .  ينبغي أن تكون رئاسة الجمهورية للكتلة أيضاً-
لماذا ال يستقيل . البرلمان والحكومة للكتلة، ورئاسة الجمهورية في يد غريبة

ى يكون العهد الجديد جديداً حقاً، وحتى تكون مسئوليتنا عنه غير الرئيس، حت
  منقوصة؟

  :وبدأ سليم أفندي يتلجلج
والعهد الجديد، ولو أنه عهد الكتلة، فهو ليس .  ما زال االستقالل بعيداً-

. يمكن أن تسميه عهد المعاهدة، عهد االنتقال إلى االستقالل. عهد االستقالل
نت الجمهورية اتسميها جمهورية المعاهدة، كما كهذه الجمهورية يمكن أن 
  .السابقة جمهورية االنتداب

 -  وكانت االنتخابات قد اكتملت، والفوز تضاعف وترسخ -بعد قليل 
  :أفصح سليم أفندي

هذا هو الحلم الذي ما عاد عصياً وال . الباشا لجمهورية االستقالل -
  .ن بثقة أكبرهذا ما قلته من قبل، وهذا ما أقوله اآل. بعيداً

  :بهت الباشا وتساءل
   هل تكون تريد رئاسة الجمهورية لنفسك يا سليم أفندي؟-
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  :قال سليم أفندي متمسكناً
. رئاسة الحكومة أو البرلمان قد ال أكون قدها.  لست قد المقام يا باشا-

  .للرئاسات رجالها، وأنت أولهم
  :قال الباشا وشكوكه تكبر، وألمه يكبر

زعيمها . يس في حلب زعيم يناطح على رئاسة الجمهورية من إذن؟ ل-
بطل وادي السرحان ما . األكبر مات، وكان زعيمنا كلنا، رحمة اهللا عليه

هو درزي . قعد في قريته والسالم. صدق أنه رجع من المنفى ورقبته سالمة
الحكيم يسلقنا كلنا بلسانه ليل . على كل حال، وال يناطح على رئاسة مخفر

هل اتفقت معه من خلف ظهري؟ وإذا لم . هو الطامح الوحيد والالئق. نهار
  يكن هو، فمن غيرك وغيري اآلن؟

  :قال سليم أفندي بهدوء
لذلك . رئاسة فوقها فرنسا ال خير فيها:  في يوم من األيام قال الباشا-

إذا : في ذلك اليوم قال الباشا. الباشا صار ينسى. هذه الرئاسة ال لي وال لك
. يس جمهورية فلن يكون رئيس الوزارة غير سليم أفندي البسمةصرت رئ

لو رضي الباشا اآلن بالرئاسة، فالحكيم . دعك مني اآلن، حتى لرئاسة مخفر
من سيربح من . الحكيم وحده قادر على أن يدير الرؤوس عنك. لن يسكت

معركتك معه؟ غريب تحضره فرنسا لنا، أو صاحب حظ ال في الخاطر وال 
الحكيم يريد هذه المعركة، بالتأكيد، حتى تضيع الفرصة على الكتلة، . لفي البا

فكر معي فيمن يناسب . ابتعد يا باشا، حتى نبعد الحكيم بسهولة. ال على الباشا
وعندما يتحقق . رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة، حتى ال تضيع منا

  .االستقالل، وتصبح الرئيس لن أطالبك بوعدك لي
  . يزدرد الخيبة، وراح يهيئ الستقالة رئيس الجمهوريةوترك الباشا

*     *     *  
اآلن وقد دخلت «: ولما تال رئيس البرلمان من كتاب رئيس الجمهورية

البالد في عهدها الجديد، وأوشكت أن تتسلّم مقاليد الحكم الفئة التي أولتها 
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، »..انتهتاألمة ثقتها، ووكلت إليها أمانيها، أصبحت أعتقد أن مهمتي قد 
. عندئٍذ نظر سليم أفندي في قفا رأس الباشا الذي تقلقل على المقعد األمامي

لكن . وخيل إليه أن الباشا هو الذي يتلو، أو هو من كتب ما يتلى، فتبسم ممتناً
رأس الباشا انتفض فجأة، ونأى، وهبت ريحه على البرلمان، في تلك الجلسة 

يس جديد للجمهورية، فآثر سليم أفندي أن وفيما أعقبها، قبل موعد انتخاب رئ
يتنحى، وجهد ليل نهار، كي يجمع البرلمان على مرشح آخر، غير الباشا، 
يستطيع أن يرثه هو ذات يوم، قريب أو بعيد، بأيسر مما لو كان الباشا، أو 
الحكيم، وسواء أكانت جمهورية المعاهدة أم االستقالل، أم جمهورية االنتداب 

ا أنجز ذلك، تنفس الصعداء، راثياً للباشا الذي انقلب خصماً أشد ولم. من جديد
وعفّ عن رئاسة الحكومة زاهداً، ما دامت الرئاسات جميعاً . عليه من الحكيم

  .تنتهي إليه، ويده هي التي تصنعها
*     *     *  
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جعرت البوسطة وابتعدت، مخلفة زوبعة الغبار الذي مأل أنفاس هزاع 

نفه بالشملة، وبدت الشاحنة التي يتجنب النظر إليها كلما عبر غطّى أ. نصر
انجلى الغبار وهو ينفض الشملة، ثم يفرك . الكراج، كأنها تطير في الزوبعة

أدار ظهره للشاحنة، لكن عنقه خانه، فضبطه حسين فندي، ينظر . عينيه بها
  :ناداه حسين. إلى الشاحنة، ويتمخط

مني؟ ليست المرة األولى، وأنا أقول إلى أين تهرب .  تعال يا كافر-
  الموعود خير من المبعود، أم نسيت ما علمتك؟. ليس هو: لعيني كلما لمحتك

لفّ هزاع أطراف الشملة حول عنقه بقسوة، كأنه يعاقب، وتقدم نحو 
سبقته خطواته لهفى ونادمة، وسبحت عيناه في اللحية التي طالت . حسين

  :قال حسين. وتزينت بالبياض
  الوفاء؟. يمان ضعيف، عرفنا اإل-

  :قال هزاع مصافحاً
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  من أبعدني؟.  المسامح كريم-
  :قال حسين، وهو يسحب كفه من كف هزاع

  !كم انتظرت هذا الصباح.  أنا-
  :قال هزاع وهو يناشد المزاح في صوت حسين

كنت أرى الشاحنة . ما رأيتك هنا من قبل. المسامح كريم:  قلنا-
  .وحدها

  :الشاحنة بخيالء قائالًالتفت حسين نحو 
ألفين كيلو وفوقها عشرة . ستوديباكر.  السائقأعاون.  أنا أشتغل عليها-

  وأنت، ماذا تشتغل؟ أين أنخت؟. ركاب خفيفين مثلك
  . في شهبا، والحال أكرك عجم-

  :قال حسين مهدداً
الجبل كله يسمع صوتي، وأنا ما .  صوتي ال يصل إلى شهبا وحدها-

  .عاقبتك بعد
ع هزاع مومئاً إلى رأس الزقاق، وذكر زوجته التي تنتظر، وابتعد تراج

  :وتوقف بعد خطوات، والتفت سائالً. بال وداع، وضحكة حسين تالحقه
   ما تزوجت؟-

  :صاح حسين
  هل تساوي زوجتك بنفسك، أم نسيت كل ما علمتك؟.  صار لي ولد-

غبار، وقبل تابع هزاع سيره منقبضاً، والهواء يندفع بزوبعة جديدة من ال
أن يختفي في الزقاق جعرت الشاحنة، فزجر أذنيه، وأسرع يتحاشى زوبعة 
أخرى، ويشد الشملة على وجهه كله، سوى شق صغير ال يكاد يترك للعينين 

  .ما تريان
*     *     *  
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غفر لنفسه كذبته على حسين، كما غفر . كان هزاع آنئٍذ يتأهب للزواج
لكن صوت حسين ظل يداهمه ذلك . مت منهلها منذ فارقه أن تنسى ما تعل

النهار، مذكّراً بالموحد الذي كان، وهو يؤكد العهد على أالّ يظلم تلك الفتاة 
الصغيرة التي سيقام عرسها عما قريب، ليس ألنه ال يظلم أحداً، وال ألن أباها 

  .قد أكرمه، بل لكي يقبل حسين فندي توبته
يلة تسكره، وهو يتيه في أرجاء ومنذ ليلة االثنين التالي أخذت التعل

وفيما لبث ينتظر قدوم . البيت الذي عمر، يحفّ به الشبان هازجين وحاسدين
 ،ذويه بالعروس في الليلة الرابعة، جاء شقيقه الصغير متعب كمن يلوح بسر
فخاف العريس من أن يكون صوت حسين فندي قد وصل إلى أهل العروس 

  .وشيوخ شهبا
لتجأ إلى الشبان قلقاً، يلوم األستاذ فهد فدغم على أبعد حسين متعب، وا

ولبث يتقلقل بانتظار ، غيابه، مهما يكن من أمر السويداء والمظاهرات والعصبة
الفرس التي أقبلت بعد قليل تتهادى بالعروس، فتمنى أالّ يهتف أحد بالشوباش، 

  . فنديوأالّ يدّل أحد بالنقوط، كي يمضي العرس قبل أن يفوته عليه حسين
وحين . لم يعد للمجوز سحره، وال للهولية إيقاعها الذي كان يسخن دمه

خال البيت له وللعروس، أنكر على الفتاة الصغيرة الطربوش المسور 
أزاح الفوطة . بالجهاديات، كما أنكر على حسين فندي لحيته واللّفة القرط

 حسين البيضاء عن الطربوش الصغير، فخطفت بصره التماعة جلدة رأس
غاصت . عصر جفنيه حتى انجليا عن غمر من الشعر الناعم النظيف. فندي

أصابعه في الغمر، كما كانت تفعل في شعور العاهرات التي تنقّل بينهن في 
أسرعت أصابعه إلى غمر آخر، شعر أقل سواداً، أغزر . ماخور القامشلي

ة من عاهرات ذلك تلوت الفتاة كأنها واحد. ربما، وأقل نظافة، إال أنه أشهى
لوحت العاهرة بعريها، . تعثرت األصابع التي هاجت بالثوب السابغ. الماخور

انكمشت . ودفعت بفخذيها يمنةً ويسرة، إلى فوق وإلى تحت، ضاحكة ومتباذئة
العروس المستسلمة، وخُيل لألصابع العابثة أن الفخذين ال يتضرجان كعهدها 

. ة الجلد واحتقان منابت شعر ال ينبتاقتربت عيناه فأذهلتهما زرق. بهما
 ٣٣ م–التيجان 
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ابتعدت األصابع والعينان، وتركت له أن يتذكر امرأة ما، فرأى نفسه قد أوشك 
استمات كي يؤكد رجولته، . أن يهرم قبل أن يتزوج، ولعله يكون غير قادر

والفتاة تكتم صراخها ووجعها، ثم تنفجر به أشد مما انفجر بها، وتلوثه بدمها 
نظّف نفسه في العتمة، وخرج يتلمس . وثت المالءة البيضاءأكثر مما تل

تسلل إلى الفراش الذي تبدلت مالءته، همد إلى جانب العروس . ضوءاً
صفقت جوانحه لنهر صغير . تململ عضوه فأشاح عن القامشلي. الهامدة
د من بينها صوت سري أبو الخير . قصياة بالوفاء، تفرأو تسللت أصوات مند

. ركب النهر الذي غدا ناحالً وليناً مثل عضوه. ن أو أمير الجبورلياشيخ األ
تسللت أصوات مديح الجقلة أو . امتد النهر من الفراش إلى أنحاء معتمة شتّى

. أبرق السجن فتالشت حلب أو القامشلي. وليف كيروز أو الشيخ خالد سفلو
. بأهل صلخد أهل الذها: هتف به صوت معاٍد. تالشى الجبل، سوى صلخد

أحس بالضعف ألن الصدر . تالشت خلوة في صدره. دستور يا عبد مار: تمتم
هوى في فراغ مفاجئ، ألن حسين فندي ظل بعيداً، . لم يستجب لحسين فندي

هونت نفسه عليه ذنوبه، ووصمت حسين . يرعى الجمال وحده، وال يغفر
 الفرنسي، تالشت السويداء، سوى قلعتها الملطخة بألوان العلم. فندي بالحقد

ربما كان يفر . التجأ إلى عجوز من الطرشان مرابعاً. وعلم يقال إنه درزي
عاد من بيروت . من الرعي، أو من التشبه بعمه األكبر وصحبة حسين فندي

ابن ذلك العجوز، يباهي بالشهادة التي زوده بها الجزويت، ويسرع إلى تعليم 
رحم هزاع على عمه قبل أن ت. الفرنسية لضباط وجنود جيش المجتمع الدرزي

ردد طوال . يموت، وفر من رطانة األستاذ حين أتم سنته األولى في السويداء
صاحبنا : الطريق منها إلى شهبا، ضاحكاً من األستاذ المولّه بفرنسا وبيروت

نسي األستاذ ووالده على ! مثل تيس عاهرة، بعتوه تايضرب رجع معشّر
. استأجر مفلح فدان من حسن فدغم. بالشغلمشارف شهبا، واندفع محموماً 

أبرق قبر أمه، الرجمة، النبع، وجه شقيقه المصيف متعب، وجه شقيقه الثاني 
وغرفة المقاطيع، وأخذ يلهث خلف شقيقيه أشد مما يلهثان خلفه، فإذا به 
. يستأجر من حسن فدغم في السنة التالية أرض فدان، ويشتري بقرة جوالنية

واخضرت بقع فيه، لكن الشقيق المصيف كاد أن يزلق إلى د الرجم، انمه
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صفع هزاع وجه . جيش المجتمع الدرزي من أجل ثالثين ليرة في أول الشهر
تململ عضوه يذكره بالفتاة الصغيرة التي شعشعت في بيت . متعب، وزوجه

. أقسم أنه لن يتزوج قبل أن يزوج شقيقه اآلخر، ويعمر لنفسه بيتاً. حسن فدغم
شكت له . اعف األرض التي استأجر من الفتاة ومن أبيها، واستأجر مرابعاًض

األرض أو عينا الفتاة التي أغفت إلى يمينه في الفراش الطري ما يفعل حسن 
أقسم خيال األب الطيب أنه ال يبتغي في الدنيا إال الستر، وتلك المضافة . فدغم

باع األب لهزاع .  من الشامالمفتوحة، والشهادة التي أوشك ابنه أن يعود بها
شكت الفتاة . نصف فدان، ثم باعه نصفاً آخر، قبل أن يعود األستاذ فهد فدغم
وعد هزاع . وأبوها هذا األستاذ الذي اختار أن يعلم في السويداء، ويقيم فيها

واألستاذ فهد العيون الشاكية بمدرسة في شهبا، وباجتماع الشمل في يوم 
شعشع . يد هزاع بيتاً لشقيقه العازب، وبيتاً لنفسهوفي سنة واحدة ش. قريب

البيتان بالعروسين، لكن بنت حسن فدغم كبرت بنصف الفدان الذي وهبه 
أقام الشيخ العقد، وفكر هزاع . أبوها لها حين أرسلت محرمتها إلى الشيخ

تخلّع القلب، أو الفراش، أو البيت الجديد، إذْ وشوش أحد في أذن . بمرابع آخر
ارتسم وجه . بما بدأ يرسل حسين فندي في الجبل ضد العاقّ هزاع نصرأحد 

أكد هزاع أن األمر برمته ال يساوي . حسين فندي في القلب نتوءاً من حقد
الم هزاع نفسه على فرارها . خارت البقرة ساخرة. فلطة من بقرته الجوالنية

. يداءضاعف اللوم على تحاشيها له عندما لمحه في كراج السو. من حسين
أكد لها أنها لو لم تفعل لمسحت على حرد حسين، أو استلت حقده، أو بدت له 

جعرت الشاحنة، وأرعد حسين، كما ترعد القلعة في . أقوى، فارتدع عنها
  :سأل هزاع، عندما لمح الشاحنة أول مرة. السويداء
   لمن هذه؟-

  :قال شقيقه المصيف
  . لطلوع البلّة-

  : هزاع في سنة المرابعةقال صاحب الدكان الذي ألف
  . أول سيارة يعمل عليها واحد من الشيوخ-



 

 -٥١٦-

  :تساءل متعب معجباً
   معقول أن حسين فندي وقع على كنز في البادية؟-

  :ارتبك هزاع بين اللهفة والجفلة، وسأل شقيقه
   ما خص حسين فندي بهذا؟-

  :قال صاحب الدكان متعالماً
هو الشيخ .  أغلب الوقت هو المعاون الذي صار يحل محل السائق-

  .الذي قصدت
  :سأل هزاع

   وما حكاية الكنز؟-
  :قال صاحب الدكان ساخراً

عمرت البادية . وببركة موحد تعمر جزيرة.  قلت لك شيخ جديد-
  لكن لو تحزر ما كان هذا الكنز؟. وأخرجت له كنوزها
  :سأل متعب

   معقول أنه اشتغل بالتهريب على الجمال بين حوران وإربد؟-
  :ن، وقالاقهقه صاحب الدك

  . هذا هو الكنز-
انقلب هزاع على جنبه، مديراً ظهره للعروس الهامدة، ساخراً من شقيقه 
ومن صاحب الدكان، إذ سرعان ما أدرك سراً آخر وأكبر لكنز حسين، حين 

  :قال حسن فدغم
المعاون وشى به وبابنه، أو .  طلوع البلّة طرد سائق الشاحنة ومعاونه-
والحمد هللا، اكتفت فرنسا بإغالق مكتب الصحافة العربية في . نباالثني

  .لكن طلوع البلّة يدبر األمر في الشام، والمكتب لن يغلق طويالً. السويداء
خلف هزاع كان حسن فدغم يبربر، وهما يتجاوزان الشاحنة في 

  :قال صاحب الدكان. الكراج، نحو ذلك الدكان األليف
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  من يصدق؟. شاحنة حسين فندي قرر أن يشتري -
  :قال حسن فدغم

  .هو وحموه:  وحده؟ يقال-
يسدد . من دهنه يسقيه. الوكالة تبيع بالتقسيط لكنها تريد الكفيل:  يقال-

  .من شغل الشاحنة األقساط، وبعد سنة أو سنتين تكون له حالالً زالالً
 سمعت أن ما يملك حسين فندي وحموه هو من فضل شاحنة طلوع -

  .ل الوشايةالبلّة، أو فض
 تظن أنه سرق طلوع البلّة؟ أو أن فرنسا تدفع لمخبرين ما يشتري -

  .دوالب شاحنة؟ الرجل ادخر قرشين من أيام الرعي أو التهريب
  . اهللا أعلم-
  . حسين فندي تمشيخ على كبر، وهذا وحده يكذب فيه الظنون-

. لمح هزاع رأس حسين الحليق، فزجر عينيه، وبات يتحاشى السويداء
كن حسن فدغم يلح على أن يترافقا إليها دوماً، وبيت األستاذ فهد صار بيتاً ل

  .آخر لهزاع، حتى لو أتى وحيداً إلى السويداء
تخلّع صدر هزاع، وهوت عليه . أبرق بيت األستاذ فهد، وتالشت القلعة

تقمص صوت األستاذ فهد أصوات كثيرين ممن أحب . سورية بسجونها ومنافيها
توحدت األصوات الحية والميتة، القريبة والبعيدة، . ين فنديهزاع، سوى حس

تشتري بارودة أو تشهر فأساً، تقاتل أو تؤسر، تنهزم أو تتبدد، حتى يطلقها 
يدوي الصوت . األستاذ فهد من جديد، فتتوحد في صوت يزلزل كيان هزاع

ورية، تصح لحمة س. الجديد في السويداء ممزقاً العلم الفرنسي والعلم الدرزي
ويشتد أزر هزاع بعشرات الشبان الذين يتحلقون حول األستاذ فهد، حتى من بين 

يفكر هزاع في أن يغفر لحسين فندي إذن . المتطوعين في جيش المجتمع الدرزي
يعجز هزاع عن أن يفرق بين . وشايته بطلوع البلّة، لكن األستاذ فهد ال يغفر
ل شهر من الفرنسيين، وبين من عسكري يقبض جهاراً ثالثين ليرة في أول ك
وحسين فندي إذن قد يكون يعمل . ليس عسكرياً، لكنه يقبض سراً، أقل أو أكثر
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يؤكد . سراً أيضاً من أجل سورية الموحدة والمستقلة، كما يعمل ذلك العسكري
حسين فندي ليس مع طلوع البلّة في الكتلة، وال هو معنا في : األستاذ فهد

إذن؟ يتذكر هزاع سجن حلب ووليف كيروز، ويفترض العصبة، مع من يعمل 
وال مع الحزب : يؤكد هزاع. أن حسين فندي قد يكون يعمل سراً مع الشيوعيين

يسكت هزاع متشككاً، . كنت سمعت، وال شيء يخبأ طويالً هنا. السوري القومي
لكنه يظّل يتحاشى الشاحنة، كلما عبر بالكراج، أو رآها على طريق، ولما 

  :أن ينسى األمر كله قال األستاذ فهداستطاع 
كان مهرباً على شاحنة مثل .  حسين فندي لم يكن مهرباً على الجمال-

  .شاحنته بين عمان والشام
كان هزاع واألستاذ فهد في زيارة لمكتب الصحافة العربية الذي أعيد 

  :قال طلوع البلّة. فتحه بعد أسبوعين
حسين ليس سيئاً . ذه الطريق شقيقه في إربد هو الذي دفع به على ه-
ولو وفقه اهللا بابن حالل من بداية العفو عنه لكان الخير فيه تغلّب . مثل شقيقه
  .على الشر

انكمش هزاع، وشعشع مكتب الصحافة العربية، تخلّع كراج في السويداء 
رأى هزاع حسين فندي يشتغل حماالً . أو في إربد، بل في عمان أو في الشام

 الحمال يشكك في سخاء صاحب الشاحنة أو سائقها، يصد أخاه على شاحنة، رأى
عن لياليه في عمان أو في الشام، يخاف من ترحال جديد، تلسعه البضائع التي 

 هزاع نصر على نجاته، - بال ريب -تنقل السيارة، يخاف من الحدود، يحسد 
مل يذهل من رخص البضائع أو غالئها بين جانبي الحدود، يدرك ما كانت تح

الجمال قبيل عزوفه عن الرعي، يخجل مما يهرب هو أو أخوه أو الشاحنة أو 
الجمال، يهرب مما يخجل إلى كراج في الشام، تلتقطه شاحنة طلوع البلّة، ألن 

تثور . يعبس طلوع البلّة. يعتد هزاع نصر بنجاته. حسين فندي يهدي الناس
 أو السائق أو سواهما يعتد هزاع مثل الشيخ. شكوكه في الشيخ حسين فندي

الدروز فروز، لكن الدولة التي تريد فرنسا أن تدوم في الجبل شوكة في : ويردد
يغص هزاع بلعابه، يختنق، كأن حسكة من سمكة في القامشلي نشبت في . الحلق
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تتسمى شوكة الحلق بحسين فندي، تطيش البيت الجديد أو مكتب . بلعومه
يدور حسين وحموه . رد طلوع السائق ومعاونهيط. الصحافة أو بيت طلوع البلّة

يغفر . في الكراج، حول القلعة، يحومان مثل كلبين جائعين حول بيت طلوع
يختفي حسين وحموه من السويداء أسابيع، وطلوع . طلوع، لكن ابنه ال يغفر

وابنه منشغالن عن الشاحنة الواقفة بالمنفيين العائدين، وباالنتخابات التي اقتربت، 
يغفر . يعود الكلبان المهزومان في الشام أو في عمان. جلت، ثم اقتربتثم أ

يغضب ابنه الذي ال يقدر أن ذلك . طلوع، وينجلي الصدأ والغبار عن الشاحنة
ينكر طلوع . يؤكد سماحة ومقدرة الكتلة، وكل من يعارض حكومة الجبل وفرنسا

كلبان التائبان قليالً، يلبد ال. ما يرى ابنه في ذلك من ضعف أو غفلة أو سذاجة
يجهر المعاون الذي صار سائقاً والسائق الذي صار . لكن ذنبيهما يبدأان يتالعبان
. يسابق طلوع الرجلين في الجهر، فيبهت هزاع نصر. معاوناً بهواهما الدرزي

يسابق طلوع األستاذ فهد كي ال يختلط على هزاع الهوى، فال شأن للدين أو الملّة 
يتنهد هزاع مطمئناً على الوحدة السورية والوحدة . العشيرة بسوريةأو الطائفة أو 

العربية، وحين يلتقي بصاحب الدكان أو بحسن فدغم، ال يكشف لهما سر الكنز 
هكذا شعشع الليل . الذي يجهالن، ويدرك متأخراً سر تصدي حسين له منذ أيام
لكن عضوه ظل . له، فأطلق الزفرة الحرى، واستلقى، والتحمت به العروس

  .ذابالً، ولم يلبث أن ذوى هو مثله، ونام
*     *     *  

افتقد هزاع . في الصباحية جاء حسن فدغم يسأل عما يردد الشيوخ
بدا الحمو . األستاذ فهد، كما افتقده في العشية وفي كل ليلة من ليالي العرس

  .ارتبكت العروس وتوشحت أيضاً بالحزن. مرتبكاً وحزيناً
  :دغمقال حسن ف

  ...أنا أصدقك مثل ابني، ولكن.  ألسنة الناس ترجمان الفلك-
  :قال هزاع

  . ما رددت على سؤالك حتى تصدقني-
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دار هزاع . شتمت العروس حسين فندي. مضى حسن فدغم صامتاً
بحث . رمق بيتي أخويه، وتخفّى حتى اختفت شهبا عن عينيه. حول البيت

تكوم على صدره الحر . إلى السويداءعما يفيء إليه، ريثما تعبر سيارة تقله 
تساءل عما يعني منه الشيوخ أو الناس أجمعين، سواء تقول حسين . والغبن

فندي أم سواه؟ أقسم على أنه مؤمن مثل حسين فندي، أو مثل الشيخ خالد 
هم مراراً في أن يرجع إلى بيته، . سفلو، أو مثل أي مخلوق من مخلوقات اهللا

غله أمس أو هذا الصباح مثل هموم األطفال، إال أن صوتاً وقد بدا له كل ما ش
ربما كان الصوت لراع ينادي، لبقرة تخور، ألغصان . ما كان يردعه كل مرة

كسرها الحر، أو لزرق العصافير الهاربة، وربما كان لنسمة هواء قاسية، بيد 
يارة ولما جاءت الس. أنه أياً كان، فإن هزاع كان يشتبه بسيارة أو بدسيسة

  .تبدلت الدسيسة بغرض آخر جاله األستاذ فهد فدغم بعد ألي
لكراج يترقب الشاحنة التي لم أمضى هزاع ما تبقى من النهار في ا

وفي المساء عير األستاذ فهد هذا العريس الذي ترك العروس تبيت . تأِت
  :وحيدة وخاطبه

قام، ليس فيما مضى ما يستحق االنت.  حسين فندي ال ينتقم مما مضى-
بل ليس إال البداية، . ليس كل ذلك إال حجة. بعد كل ما أعدته علي وما أضفت

غداً . اآلن هكذا هي الحرب. حسين يحارب مع دولته ومع فرنسا. وغداً ترى
عندئٍذ سوف يقاتلك، ولو . تعود مثلما كانت عندما قاتلت الفرنسيين أنت وهو

   شهبا؟كم عصبي صار لنا في. يقتلك، أو ينفيك: استطاع
  . تسعة-

قال . قال هزاع، وهو ال يعرف إن كان عليه أن يطمئن أم يزداد خوفاً
  :األستاذ فهد

خّل حسين . في صلخد زادوا عشرين. بهمتك نصير مئة.  عظيم-
ال . االنتخابات قريبة. طلوع البلّة الن. هذا وقتنا. فندي وكل كالب دولته تنبح

قريباً أدعوك لتأتي . النيابة يا حسين. لينالمعاهدة وحدها وال الكتلة ما جعله ي
قلت لك لوال المظاهرات التي نقوم بها هنا كل يوم ما كنت . بشبابنا إلى هنا
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المظاهرات القادمة البد أن نحشد فيها كل من لنا من . أفوت عرس أختي
  .أمامك األهم. ال تنشغل بحسين فندي. شباب الجبل، وأنت أولهم

فاه النوم من جديد، إذ افتقد في فراشه امرأة أومأ هزاع مطيعاً، وجا
وعلى الرغم من أنه دعك عضوه مراراً، ظل . كانت تملؤه، ال فتاة صغيرة

العضو ذابالً، ينكر النساء أجمعين سوى فتاة صغيرة، عيناها بلون عيني 
وفي صوتها يرن صوت حسن فدغم حين يكون رضياً، في . األستاذ فهد

  .ن فنديصباح آخر ال يقلقه حسي
*     *     *  

امتد الخصام . خاصمته العروس وأبوها جزاء على فرار ذلك اليوم
أسرع . حتى أرسل األستاذ فهد يدعوه ومن معه في العصبة إلى السويداء

باثني عشر شاباً، وتركهم يسبقونه إلى الجسر األول، حيث تحدد مكان اللقاء 
 مبكراً، ونداء الكراج يتعجله، كان الوقت ال يزال. لهم وللقادمين من صلخد

حيا صاحب الدكان، وأسرع إلى الشاحنة . منذ أطلت عليه األعالم فوق القلعة
فتح الباب وأغلقه بخبطة . دار حولها كأنما ينقب فيها أو يتحداها. الساكنة
نادى أحدهم الشيخ حسين . أجفل عدد من الذين كانوا أمام الدكاكين. مدوية
  :تبسم صائحاً. بياً، وخيل إليه أنه يرى رأساً يزوغ منهأسرع هزاع مل. فندي

  إلى أين تهرب مني؟.  تعال يا شيخ حسين-
  :خرج حسين من الدكان األقرب، وسأل هزاع ضاحكاً

   هل سمعت بمبعود خير من موعود؟-
  من يكون هذا؟.  ال خير فيك-

  :قال حسين وهو يمشي نحو الشاحنة
؟ ألنني ما خنت الدم والثورة، وما تعرف لماذا. أنا خير منك.  أنا-

  .ركضت خلف العدو
  :توقف حسين، وقلّب نظراته فيمن تكاثروا حوله وحول هزاع الذي صاح

   أنت أيضاً سواك الجهل ضد شعبك؟-
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  :خيل لهزاع أن اللحية ترتجف، والصوت الذي سمعه يختنق، فتساءل
   وانت سواك العقل ضد شعبك؟-
ظنك من جماعة طلوع، أو من جماعة كنت أ.  عرفنا أنك عصبي-

  نسيته؟ اشتقت لنهش الكالب ولطعم البول؟. صاحبك وليف كيروز
  :قال حسين ساخراً، فاندفع نحوه هزاع يصرخ

ولكن أراك تهددني بغضب فرنسا، ال .  ها أنت تذكر إذن كالمنا-
  لماذا ال تقول ذلك للشيوخ؟. بغضب اهللا

  :أوقفه عدد من الرجال، وقال أحدهم
   ما لك وما له يا أخي؟ كلنا صرنا عناتر على بعضنا؟-

  :خاطب هزاع الرجل
في الحرب كنّا أكثر من األخوة، .  هذا الذي أمامك شفت الموت معه-

ما الذي قلبه حتى . في عين فيت، في الثورة، وباألمس رعينا الجمال سوية
: عنيصار يستقوي بفرنسا وبدولة الكالب هذه؟ اشهد علي أنت وكل من يسم

لو نابني ضر منه أو من غيره فال أدخل السجن إال بدمه، وهو يعرف أن كل 
  .ما عشته بعد حكم اإلعدام زيادة

  .واندفع إلى الجسر، ليجد األستاذ فهد غاضباً من التأخر
*     *     *  

أوجع حسين الصدام مع هزاع أمام المأل، إذ ازور عنه كثيرون، وهو 
واء في ذلك الصباح، أم بعد أن انفضت المظاهرة، يقرأ في عيونهم اللوم، س
  .واقتيد كثيرون إلى السجن

لم يكد هزاع أن يبتعد عن الكراج حتى سار حسين بالشاحنة إلى أمام 
بيته، تاركاً حماه في صمته وحيرته، وامرأته في هلعها من المظاهرات التي 

المرأة، وال لم يسخر حسين من . تودي كل يوم بشاب على األقل إلى السجن
صوت : من المتظاهرين الذين كان يجزم، قبل أن يظهر هزاع، أنهم يتبارون

شباب يلهون، لكأنه أدرك أن : لم يقل حموه. الكتلة أقوى، ال، صوت العصبة
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ولعل المرأة . صهره سوف يكذبه، كما يكذب نفسه، منذ جلجل صوت هزاع
لغامضة على محياه، أدركت أن زوجها أصابه هلعها، فانزوت ترمق الظالل ا

تضم ابنها، أو تلجأ إلى صمت أبيها، وحسين ساهم طوال الوقت، ال يدري إذا 
  .ما كان عاقب هزاع نصر، أم أنه هو من عوقب

وكان حسين قادراً على أن يميز صوت هزاع . بعد قليل جأرت المدينة
نصر بين مئات أو آالف األصوات التي تهتف ضد فرنسا، وضد الحكومة 

أحس بالخطر يداهم بيته، كما أحس به حين رأى هزاع يتحاشاه في . يةالدرز
. الكراج، أو كما أحس به عندما رأى طلوع البلّة وابنه يهدمان سياج البيت

ولئن تردد تلك األيام قبل أن يتصدى للخطر، فقد تقوقع اآلن، يستسلم أو 
 الصباح، ولم يتفرج، يرجو أن يتصدى سواه، إذْ أن هزاع سعى إليه وحده في

يهدد أحداً غيره، على الرغم من أن آالفاً تصون سياج الجبل والطائفة، 
  .وتناهض حكومة الشام، أو تستعين بفرنسا

*     *     *  
الجبل كله، ال السويداء وحدها، كانت قد غدت بيت حسين فندي، منذ 

رى بيتاً، لم يكن آنئٍذ قد اكت. ترك شقيقه لغيه، وعمل على شاحنة طلوع البلّة
وربما كان ذلك . كان يقيم في كراج الحريقة، أو في الشاحنة. وال تزوج

سيمتد به حتى يلتقي هزاع، لوال أن حماه لم يكن عاقاً، أو لوال أن أحداً لم 
  .يهدد األمان

. إال أن سائق الشاحنة لم يعلمه كيف يقودها وحسب، بل زوجه ابنته
من الجبل أو من سورية، بل يقوض وطلوع البلّة ال يكتفي بخروج فرنسا 

كيان حسين فندي، وإذا لم يكن هو من يقوض، فابنه، ومن يتبعهما ضد 
لذلك أخذ حسين يتدرع ببيته وامرأته وحميه، ويدافع، وربما . حكومة الجبل

كان يتدرع بدينه، ويهاجم الذين يفرطون بالنعمة، ويهدمون بأيديهم دولتهم، 
  .نها وتوطيدهابدالً من أن يسعوا إلى صو

ومثل كثيرين كان يرى أن خروج فرنسا هو األولى، ال الوحدة التي 
إال أن طلوع البلّة رماه أرضاً، كأنه وحده من . سيضيع فيها صوت الموحدين
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وأوجعته . يشتم الكتلة، أو يدافع عن حكومة الجبل، أو من يمكن أن يكون قد وشى
أصاب الهلع .  هزاع هذا الصباحالرمية وألسنة الناس، كما أوجعه الصدام مع

فكر في أن يستنجد بأحد، لكن السبل انسدت دونه . امرأته وأباها، ولكن من الجوع
والفرنسيون ال يستطيعون أن يلزموا طلوع البلّة بتشغيل سائق . إال إلى الفرنسيين

ما أو معاون ما، وحسين ال يستطيع أن يتطوع في الجيش الدرزي، وال ينفع 
كذبت امرأته الحكومة وفرنسا، فالبد أن . ل وال فرنسا بسوى ذلكحكومة الجب

خلفه حموه حول وآثر أن يحوم . لديهما سيارة تحتاج زوجها وأباها على األقل
صده طلوع أو ابنه، . بيت طلوع أو مكتب الكتلة كيال ينأى عن بيته أو عن الجبل

ماقه المكروبة، وهو يتوجه استفاقت الرقة قفراء وباردة في أع. ودفعاه وحماه بعيداً
عاد يبيت في كراج الحريقة، كما كان قبل أن تلتقطه شاحنة . مع حميه إلى الشام

كان يأمل العودة على الشاحنة . لم تظهر الشاحنة في الكراج، فقبع ينتظر. طلوع
نفسها، يفترش مع الركاب المشمع القذر الممزق فوق قضبان الحديد، ويتفرج على 

  :غير أن صاحب الكراج سأله. يه، يقود السيارةسواه وسوى حم
   كم معك؟-

  :أشار إلى حميه وقال ساخراً
  . اسأل بنته-

  :قال حموه
 ما معي ومعه ال يطعمان المسكينة شهرين إذا لم أعمل أو يعمل، -

  .وها قد مضى عشرون يوماً ونحن كما ترى، نهز أيدينا
  :خاطب صاحب الكراج حسين

السيارات رخيصة، ويمكن أن . غاً محترماً فكرت أنك ادخرت مبل-
  .لكن البد من سلفة، والبد من كفيل. تشتري واحدة بالتقسيط

صمت حسين يعد ما ادخر طوال سنين، فوجده هائالً، عدا عما يدخر 
وقبل أن ينقضي . نقم على امرأته وعلى حميه شحهما وخوفهما. حموه

  . حموه معاوناًاألسبوع قاد شاحنة أخرى إلى عمان، وإلى جانبه
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لم يفكر وهو يصل ليله بنهاره إال في أن يجمع ما يكفي لشراء سيارة، 
صار يباري حماه في البخل، ويوفّر أغلب األجرين . شاحنة أو بوسطة، ال فرق

غير أن الحلم تبدد حين قاده صاحب الكراج إلى وكالة أمية، واكتشف أن . معاً
ومن جديد تبدد الحلم . لن يكفلهالسيارات ليست رخيصة، وأن صاحب الكراج 

  .حين اخترقت الشاحنة قطيعاً يجتاز الطريق، ثم مالت على جانبها األيسر
ال يكادان يبصران من . خرج وحموه معافيين يجسان أعضاءهما

عصف الغبار، يشتمان الرعاة والقطعان، لكن صبياً لم تنبت ذقنه بعد، أشهر 
  .بدفع ثمن إحدى عشرة نعجةالبندقية في وجهيهما، وصبي خلفه يأمر 

أصر صاحب الشاحنة على أن يتكفّال بإصالح ما تخرب فيها، 
وبالتعويض عما تضرر به جراء تأخر البضاعة على عمان، وبدت الشام 

كذلك . بنادق يشهرها رعاة كبار وصغار، تنتزع ما ادخر حسين، ثم تطرده
  .قهمااآب إلى السويداء يتذكر هزاع نصر عشية افتر

خفق . ت شاحنة طلوع البلّة ال تزال جاثمة في الكراج، كأنها تنتظرهكان
  :قال طلوع. حيا وجلس صامتاً. قلبه لها، وتسلل إلى بيت طلوع

. قم إليها، وارع نعمتك. حمد اهللا أن االنتخابات شغلتني عن بيعها أ-
أما إذا . عرفت من ينفعك وقت اللزوم. أظنّك عرفت اآلن صديقك من عدوك

  .ت أنك تخونني مرة ثانية، فلن أرحمكاكتشف
فوجئ حموه وامرأته بشاحنة طلوع تقترب من البيت، وسرعان ما نسوا 

والشح أو الوفر الذي تجدد أخذ . لكن حسين أخذ يلمح هزاع نصر. الكرب
العصبة الهائجة ضد حكومة الشام وحكومة الجبل أخذت . يذكر بالحلم المتبدد

كذلك أخذ يدرأ خطراً ما عن بيته وعن . وأوجعتذكر بحلم آخر أكبر تبدداً 
ولعله لم يكن يعني هزاع . الجبل، دون أن يتعرض للكتلة أو لطلوع البلّة وابنه

نصر، أو العصبة، أو أي مناد بالوحدة واالستقالل، كما جال له الصدام مع 
. لعله لم يكن يعني إال نفسه، فهي الخطر، ال من يدرأ. هزاع هذا الصباح

  ، وقد فرض هزاع الصدام فما الذي ينبغي على حسين فندي أن يفعل؟واآلن
*     *     *  
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-٤٢-   
كان . في أسر بنتي شطاح والباريزيانا وقع عمر التكلي قرابة السنتين

ينتقل من حضن ملكة إلى حضن تفاحة، هذه تعزف له على العود، وتلك على 
ه على من تكون منهما شبه القانون، وهو يعب من الويسكي أو الكونياك، يدلق

عارية بين يديه، في بيت شطاح غالباً، وفي بيته أحياناً، ويرقص منبطحاً أو 
 راقصة الشام األولى، ترياق -خاصة ب في السهرات األخيرة -قاعداً، يقلّد 

الصوان، يطلق قهقهات من حوله حين يحين موعد الركوب، كما تعلن تعتعته 
  .في الفجر، ويبدأ بالتعري

رابة السنتين نسي أخويه اللذين ذهب موت هولو وفحيح حسن بلبهما ق
وقرابة السنتين أيضاً نسي من .  فتركا حوران- كما شكا لخديجة مراراً -

وعندما تذكر، حزن على ما كان يدره التهريب . حشد في حوران من رجاله
  .والتعهدات، ولعن شريكيه السابقين وأخويه، وكانت الشام تتالطم

 رؤوف التكلي قد لجأ إلى أخواله في المريجانة، وسعدي اختفى في كان
وكان اآلخرون في مزرعتي . بل في العراق:  وثمة من قال لعمر-فلسطين 

التكلي والشالالت قد تزوجوا جميعاً وأنجبوا، وقد يكون ذلك وسواه مما صحا 
يكون وقد .  ما ألوى به قليالً عن بنتي شطاح-خاصة ب هياج الشام -عليه 

لذلك همد دفعة واحدة، إال أن يرخي بعض . ارتواء جسده وإنهاك روحه
  .النهار في وكالة أمية، وبعض األماسي في مسرح ترياق

إال . ولما استروح، بدت له ترياق جمرة تتقد، وبنتي شطاح جمرة تنطفئ
أن شرر ترياق دفعه خلفاً، منذراً بعور األمير دشاش وباسم نجوم الصوان، 

ينعت .  بالمسيو فرنان وبالدكتور نورس األكاشي، لذلك آثر أن يلطومسوراً
 - والحزب الشيوعي - نكاية بالدكتور نورس -بالزعران عصبة العمل القومي 

 نكاية باألستاذ فؤاد الباشا، - والحزب السوري القومي -نكاية بالمرحوم هولو 
 -أفندي والكتلة  نكاية بسليم -ة ي وشباب القمصان الحديد-بل بأبيه وأمه 

ثم طاب .  وشقيقيه الجاحدين الهاربين- نكاية بالشيخ زين -وشباب الشيخ زين 
له أن يكون واحداً من أوالء، بل أن يبذّهم جميعاً، فراح يدعو إلى مسرح ترياق 
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 يقدر أنهم أقوى منه على النطاح هذه األيام، ال يبتغي إال أن يكيد لهم، من
سمها ترياق الصوان أو حسن نيله، وألزعر ال يهم أن والمرأة ال يهم أن يكون ا

يكون الدكتور نورس أو سواه، ولفرنسي ال يهم أن يكون المسيو فرنان أو 
  .هو نفسه: سواه، ولرأس بيت التكلي

وسرعان ما . كان قد ابتدأ بدعوة األمير مدحل ورشاد بك الجويبري
اد بك يصطحب األمير مدحل يصطحب الشيخ مصرب، رش: كرت السلسلة

ابن الفطيم وابن البزار، ابن البزار يصطحب ابن حكرة، ابن حكرة 
ولما رأى المكيدة تكبر وتفلت منه، ... يصطحب رستم آغا والشيخ غثوان

تحسر على مؤتمر الزراع في حوران وفي الشام، وفكر في أن يدعو األمير 
 اكتشف - لكن من وقع في المكيدة . دشاش أو الطويري الذي يذيع صيته

واحد يتبرم برقص هذه األيام، كأنه :  كان ال يلبث أن ينجو- عمر فجأة 
يتبرم باإلضراب الطويل والمظاهرات التي ال تنتهي، واحد يغمز من 
المندوبية، واحد يحن إلى الطرب األصيل، حتى عافتهم نفسه، وزهدت 

يانا وعاد إلى الباريز. بائتمارها، كما زهدت بترياق ومسرحها وعافتهما
لكن ملكة . يضحك من حظه الذي ال يصيب مع النساء، إال أن يكن يهوديات

وتفاحة غادرتا في نهاية األسبوع إلى مصر، كما غادرت ترياق إلى 
 فلسطين، وهو ينعتهن- ن نيله التي غدت شهيرة مثل أي منهنسويضيف ح 

  . بالزعران، ويلطو- 
وزين . يحة تيسير عبد البرقبل أن يعود الوفد بالمعاهدة أخذ عمر بنص

صدره بالزر والدوالب المذهب، معلناً انضمامه إلى الروتاري، وراح يتردد 
على خديجة، يصل بسليم أفندي ما انقطع تحسباً ليوم لم يتأخر، فقد لوحت 

  .االنتخابات، وبدا سليم أفندي وحده يمسك بالزمام
دت أن تفعل منذ وطأطأت خديجة كما تعو. لكن سليم أفندي كان صارماً

لذلك أخذ عمر بنصيحة أخرى من تيسير عبد . التهب خد عدي بصفعة أبيه
البر، ومضى إلى عارف بك القدحة، يكوم  أمامه الذهب، ويبسط كفه على 

  .القرآن مقسماً على أالّ يبوح بالسر ما عاش
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 وفي األيام التالية ظل. تكور في السرير كمن يلطو. لم يكد يغفو تلك الليلة
 كما -الطياً، واسمه يتردد أعلى فأعلى بين المرشحين، وعاد يتمسح بسليم أفندي 

ولم تلبث .  كاتماً ضحكة شامتة، ومقراً لعارف بك بالدهاء-نصح عارف بك 
قائمة مرشحي الكتلة أن ظهرت، وفي ذيلها عمر التكلي وسواه من غير الكتلة، 

عندئٍذ تساءل عما إذا كان عليه . هممن قدر أنهم دفعوا كما دفع، لعارف بك ولسوا
  أن يظل الطياً، أم أن الوقت قد حان ليخرج إلى الناس مجلجالً؟

*     *     *  
. تحت قبة البرلمان أخذت نفسه تراوده بالحنث فيما أقسم لعارف بك

كانت تستفزه قبضة سليم أفندي المطبقة على البرلمان والوزارة ورئيس 
وقد يكون . ه بالفضيحة، حتى لو ناله قسط منهاونفسه تلحف علي. الجمهورية

 ذلك ما ألجأه إلى الصمت، كأنما يخشى أال يكون قادراً على النطق إال بالسر
لذلك أيضاً تردد طويالً قبل أن يستأذن . الذي حمله على الراحات إلى البرلمان

  .الباشا شكيم في زيارة خاصة
عماق، تُذكِّر عمر في الطريق إلى بيت الباشا نبقت كوثر في األ
أشاح مشفقاً على . بالطريق أمام دار المعلمات، وبعريس طال انتظارها له

الباشا من خصومته مع سليم أفندي، ومما تردد من بيعه لما يملك والست 
زهرة من األرض، وخاف من أن يكون أحدهم قد ظفر بالصفقة التي ينبغي 

  :والباشا ال يزال يرحب بهلذلك لغا لسانه، . أن تكون من نصيبه دون سواه
   الحرزة يا باشا من يعرفها مثلي؟ من أولى بها مني؟-

  :ضحك الباشا وقال
كيف تدور األيام يا . سبحان اهللا.  خمنت أنك ما طلبت زيارتي إال لهذا-

  .على األقل الحرزة، ال يجوز أن تخرج من بيت التكلي. أنت على حق! عمر
  :والباشا ينادي الست زهرة، ثم يتابعضحك عمر، وأرسل الدعاء للباشا، 

حمل كبير . البطيحة. المريجانة أيضاً.  ولكن ليست الحرزة وحدها-
  عليك، هاه؟
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وهالته غضونها وشيبها، فجلس . وقف عمر يرد تحية الست زهرة
  :متأثراً، ونسي الباشا واألرض، حتى أيقظه صوت امرأة منسية تقول

هو . حقه أن يستفيد منها اليوم عمر تعب على األرض البارحة، ومن -
  .أولى من غيره

  :سأل عمر وهو ينتزع نفسه من ماض سحيق ومقبض
   من يقوم على األرض اآلن؟-

  :قال الباشا
  .اإلمام، أمد اهللا بعمره: في الحرزة

  :سألت الست زهرة
   أال تزورها؟-

  :قال عمر كأنه يستغفر من ذنب صغير
  . من سنين-

  :قال الباشا
واإلمام يرسل لنا ابنه . رنا نقضي الصيف في بلودانص.  وال نحن-

نحن نسيناها من يومك أنت . أما عن المريجانة فال تسأل. مرة في السنة
  .كل صيف يأتون بما لنا فيه نصيب. هي على ذمة الفالحين. وأخوالك

طأطأ عمر، كأن خيانته للثوار وتهجير أخواله يفتضحان اآلن، وقالت 
  :الست زهرة

  . أيضاً نسيناها البطيحة-
  :سأل عمر مدارياً ذنباً أكبر

   ليس على البطيحة أحد؟-
  :قالت الست زهرة

  .نحن نسينا كل شيء، ولوال فؤاد ما تذكرنا.  أخي الصغير-
  :قال الباشا كأنه يبطن احتجاجاً

 ٣٤ م–التيجان 
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  . األستاذ فؤاد ال يحب األرض، وإخوته لن يحبوها، واهللا أعلم-
  :ثر، لكن الست زهرة خاطبت الباشاهم عمر بالسؤال عن اآلنسة كو

فؤاد يحب األرض، لكنه ال .  فؤاد له ما يشغله، وال يريد إال راحتك-
  .يحب أن يشتغل فيها

  :قال الباشا معلناً احتجاجه
  . وال أن يملكها-

خيل لعمر أنه يقبض على سر الصفقة، أو يمسك على األقل برأس خيط 
  :سوف يجلو له كل شيء، فقال

فؤاد من الحزب السوري القومي، ضد اإلقطاع، ولكن هل  األستاذ -
  !يكون اإلنسان ضد أهله؟ سبحان اهللا

  :قال الباشا
ولكن أنت مع أهلك أم ضدهم؟ من . كأنك بيننا.  عمر ال يفوته شيء-

  .الحرزة، قبل الشام، يصلني عنك كل شيء
  :قالت الست زهرة

  .هكذا اختار. هو حر.  فؤاد ليس ضد أ حد-
  : بالخطر، فسأل بخوفأحس عمر

   والمطلوب؟-
  :قال الباشا

  .الحمل كبير عليك: قلت لك.  اسأل سليم أفندي-
  :قال عمر

  . تهونه أنت يا باشا-
  :قال الباشا

  . تدفع ما دفع سليم أفندي-
  :قالت الست زهرة
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  . لكنك ما رضيت بما دفع يا باشا-
  :قال عمر

الحرزة، وطمعي بكرم :  إذا كان الحمل أكبر من طاقتي، على األقل- 
  .الست

  :قال الباشا
حتى لو . ابحث عن شريك من أصحابك.  أفضل من يشيل الحمل كله-

  .بقي قسم من المبلغ، تمأل لي به كمبياالت، وتسدد على مهل
  :قالت الست زهرة متعجبة

 ال سليم أفندي وال غيره من الراغبين بالشراء سمع منك هذا الكالم - 
  !يا باشا

  : كأنما يخاطب نفسهقال الباشا
نسيت يا عمر؟ كرمى لسليم أفندي .  كرمى لذلك الزمن الصافي الحلو-
  .أيضاً

التمعت عينا عمر بالظفر، وهم بأن يقسم على أن كرم الباشا ليس إال 
نكاية بسليم أفندي، لكن الخادمة دخلت بالقهوة، ونظرات الباشا تغمر عمر، 

ح عليها اآلن، كي يزداد صاحبها قوة، غافرة سيئاته وخطاياه، وربما كانت تل
وألن عيني عمر . وينوب عن الباشا في مواجهة سليم أفندي وغير سليم أفندي

راحتا تتواطئان، كما يشاء الباشا، غفل عن القهوة حتى حثته الست زهرة، ثم 
  :التفتت إلى الباشا قائلة

  . ما تكلمنا حتى اآلن بشيء محدد-
  .ي انطلق به عمر والباشا معاًوتراجعت ذاهلة من الضحك الذ

*     *     *  
  :أسرع عمر التكلي إلى حوران وأمر راغب شباط

  . استلم الحرزة-
  :وأمر مأمون طه اليتيم
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  . وأنت ابق مكانك إلى جانب نور الدين-
وأثنى على نفسه وهو يعود بولدي شباط، فما كان له أن يتركهما في 

ان عليه أن يترك ولدي طه اليتيم كما ك. مزرعة التكلي، حيث ولدا وكبرا
 األمير -أما البطيحة، فقد ترك للشريك الذي اختار . بعيدين عن قبر أبيهما

 أن يختار لها رجالً، ولو إلى حين، وكل ذلك لسر أو غرض يؤثر -مدحل 
  .عمر أالّ يجلوه، حتى أمام نفسه

وقعها كانت الصفقة قد أبرمت أسرع وأيسر مما قدر عمر والباشا، وجاء 
ولم يشأ عمر أن . في الشام والغوطة، كما في الجوالن وحوران، أعلى وأعجب

عقب ذلك بأربعة أيام قاد . يذهب إلى أي من أمالكه الجديدة حتى وزع رجاله
السيارة إلى الحرزة، وسره أن بيت التكلي ما يزال قائماً، وإن يكن قد تشقق طينه 

  .لى هواه، وغمر القبور والبئرأو سقط منه بعض ما سقط، والعشب نما ع
  :أمر راغباً أمام الفالحين الذي جمعهم اإلمام في المسجد

اسأل اإلمام . وهذا المسجد. الدايرة أيضاً.  بيت التكلي يعود كما كان-
  .عما يلزم له

. ترحم اإلمام على األموات، وأثنى على وفاء عمر، ولعن ألسنة السوء
  :دال فيها، وخاطب راغباًتمعن عمر في الوجوه يبحث عما 

ارفق بهم يا راغب وارجع إلى األمام في كل صغيرة .  هؤالء أهلي-
  .وكبيرة

تفجرت أصوات الفالحين بالحبور والدعاء، ولم تكد تهدأ حتى مضت 
  .بعمر السيارة، وهو يفكر في اللقاء المرتقب بالمريجانة

يجانة قبل من أجل هذا اللقاء زود عمر شباط بما كان يعلم عن المر
من أجل ذلك أيضاً تعمد اللين . سنين، وبما رصد منذ أبرم الصفقة مع الباشا

والجود في الحرزة، وانتظر كيما يشاع عنه ذلك في الغوطة، لكن عمر شباط 
  :عاد إليه سريعاً، وقال متوجساً

.  أخوك رؤوف وابن خالك منعم، لو أطاعاك، تطيع المريجانة كلها-
  .ولو كانوا يكشّرون في وجهي اآلنأمر الباقين هين، 
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  :قال عمر التكلي متعجالً
  ما قلت لك هذا؟!  ما شاء اهللا-

  :قال عمر شباط
 منعم نيلة عنده فرس وكديشة وعشر بقرات وثالثمائة رأس غنم، -

منعم فالح غني، ثالثة أو أربعة مثله في . غير ما تحت يده من األرض
رؤوف يشتغل معه، ولكن على أي و. المريجانة، والباقي بالكاد يشبعون

. لكن بيت منعم بعد كل هذا الغنى مثل الخرابة. أساس؟ ما لحقت أن أعرف
أما البدو . بيوت أخوالك كلها مثل الخرابة، مع أنهم ما هجروها طويالً

كيف يصل بدو . وسمعت أن لهم مع المريجانة قرابة. فخيامهم تمأل المرج
  .يجانة؟ ما لحقت أن أعرفالرولة أو بدو البقّارة إلى المر

يجوز أن اإلمام يعرف، .  لو كان الحاج، رحمه اهللا، حياً، كان أفادنا-
ومنعم هذا، . هذا ضروري حتى نعرف كيف نتصرف مع البدو أيضاً. اسأل

ما عرفت من أين له هذه الثروة؟ كان مثله مثل بقية أخوالي، مثل غيره من 
  تعدد لي ما عنده؟جئت . الفالحين، عدا عن أن الطرد ضره

منعم فالح مر، ال يكّل، وشبابه يساعده، وأخته حسن .  ما فاتني هذا-
  .حصص أخواته البنات كلها تحت يده. تنازلت له عن حصتها من اإلرث

لوال . هذا أعرفه يا فهيم، ولواله لرجعت حسن إلى المريجانة!  ما شاء اهللا-
ن، ومن معمل إلى معمل تدورما تركت ألخيها ما كان تركها في الشيخ حس.  

 والسبخ على حافة النهر، وعلى طول مجراه حتى البحيرة، أعوذ -
  !من سنين يمكن ما امتدت له يد. باهللا

  :قال عمر التكلي ساخطاً
بعد قليل نذهب إلى . هيا كْل إذا كنت جائعاً، واستعد.  يكفيك هذا-
عليها أن . ارة تتحملالسي. ال بأس. الطريق صعبة: قلت لي. المريجانة
  هل أدخل المريجانة على حمار؟. تتحمل

*     *     *  
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واستغرقه الصمت حتى الحت المريجانة من خلل التراب الذي تثيره 
السيارة، وعمر شباط ال يجرؤ على الكالم، وال على أن يلتفت، ليرى عمر 

أو يداري حفر التكلي مقطباً، ويحتار فيما إذا كان غاضباً أو خائفاً، أو يفكر، 
  .الطريق، ويتحاشى األعشاب الهائجة على حوافها، والغبار

توقفت السيارة في الساحة لصق المسجد، ومشى عمر التكلي بشوشاً 
وأصر على أن يجلس أمام بيت منعم، . يالقي عيون النساء وصخب الوالد

حتى حضر وخلفه رؤوف، فعانق شقيقه بحرارة، وشد على يد منعم، وقال 
  :دخل إلى البيت المتهالكوهو ي

اهللا يلعن . نحن أوالد اليوم يا بن خالي.  الظفر ال يطلع من اللحم-
إن . سمعت والحمد هللا أن الخير غامر، وأيام الفقر ولّت. الشيطان وساعته

  .شاء اهللا الخير يصير خيرين، ويغمر المريجانة كلها
نعم، وتجاهل ولما ضاق البيت بأخواله، كرر عليهم ما ابتدأ به مع م

نظراتهم، كما تجاهل نظرات منعم، واستعان بعيني رؤوف اللتين أخذتا 
  :تنجذبان إليه، وأردف

ما رأيت من بيوتكم غير . أنا رجل قول وفعل.  القول وحده ال يشبع-
اهدم هذا البيت، ثم عمره . عمر يا منعم. تعالوا نبدأ من البيوت. هذا البيت

من يريد . اهدموا كل بيت تخرب، وعمروا مطرحه. كما يليق بما أعطاك اهللا
أنا تركت بيت . أن يترك البيت القديم للبركة، ويعمر غيره، فهذا أفضل

المرحوم أبي في الحرزة للبركة، مع أني أقدر أن أعمر مطرحه بدل القصر 
لو كنا نقدر على العمار ما : ال تقولوا. من أين نعمر: ال تسألوا. قصرين

أنا أقدم . ا بن أختنا، مع أن فيكم من يقدر، وهذا منعم أولكم أماميانتظرناك ي
لمن يريد أن يعمر بيته الخشب والقصب، أجرة البنّاء علي، وعلى صاحب 

  اتفقنا؟. البيت الشغل
تعالت األصوات، واسترخت الجباه، لكن صوت منعم تسلّل يذكر 

  :بصوت حسن
   والبيت الجديد لمن يكون؟-
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  :ى خفتت األصوات، وخاطب الجميعانتظر عمر حت
. إذا كانت النية صافية فال تسأل.  البيوت ألصحابها، والحق حق اهللا-

ما مضى راح بسبيله، أنا . قلت نحن أوالد اليوم. صفّوا النية، واتكلوا على اهللا
قولوا . أريد أن أبيض وجهي مع المريجانة. أريد أن أبيض وجهي مع أخوالي

  .يد أن يعمر من المريجانة كلها، له ما لكم، كرمى كممن ير: هذا للجميع
  :لهجت بعض األلسن داعية، ومنعم يسأل

  .األرض أهم من البيوت.  واألرض، ما اتفقنا عليها-
  :قال عمر

  .هات.  أنا راض بما تقول-
  :ارتبك منعم، والعيون تستحثه، وتلعثم وهو يقول

  . نبقى على ما كنا عليه مع الباشا-
  :قال عمر

  .أنا راض بثالثين بالمائة. كان لألرض الثلث.  غال والطلب رخيص-
  :ضج البيت بالدعاء، ونهض عمر متشامخاً، وقال

العشب يغطي . وهذا راغب شباط مثل ولد من أوالدكم.  أريد همتكم-
هذه أرضكم كما . حرام. النهر كما رأيت، والسبخ كما سمعت يأكل األرض

واآلن امشوا معي حتى نجتمع . الجدلمن نتركها؟ جاء وقت . هي أرضي
  .والمرة القادمة نروح سوية إلى المرج، حتى نجتمع مع البدو. باآلخرين

  :تقدم منه عجوز يتوكأ على عصا غليظة، وقال
. أنت اليوم غير ما كنت عليه البارحة.  عليك بالبدو يا عمر التكلي- 

لرولة من بين بدو ا. أنت في البرلمان، وسمعنا لك في حوران كلمتك
وبكرة يجيء الموسم، ويجيء زلم الشيخ وطبان، . أهلكونا بجمالهم

الحق حق، ونحن ال نريد من أحد غير : أنت قلت. يتمرجلون على بيادرنا
  .ساعدنا عليهم. الحق
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  :قال عمر وهو ينحني على العجوز، وعيناه تدوران في وجوه اآلخرين
عى، وكان البدو كنا نرى الجمال تر: قل.  خذها من ذقني يا عم-

  .ينطرون البيادر
ارتعشت أصابع العجوز، وهي ترتفع لتالمس كتف عمر، وتدنيه منه، 
وضحك عمر، والعجوز يقبله، محشرجاً بالدعاء الذي ضاع وسط تكبير 

  .الرجال، والزغاريد التي انطلقت أمام البيت
*     *     *  

الغوطة إلى تجدد الحلم الغافي بغوطة التكلي حين بشّر الموسم من 
لذلك رمى الشام خلفه، . الجوالن وحوران بما ألهب جوانح عمر التكلي

لذلك . وأضحك الباشا والست زهرة بثقته من وفاء الديون في نصف المدة
  .أيضاً أبرم مع الشيخ وطبان صفقة المرج
ضاق عمر بعيون . جاءت الجمال. جاء الفرسان كعادتهم كل صيف

. استحث عمر الموسم والشيخ وطبان. وعد، وتستحثالفالحين التي تذكِّر بما 
بدأ الشيخ وطبان يلمح إلى نهاية الصيف، ويماطل، فيما صفقة المرج التي 
حرص عمر على أن تظل داوية، تشجع شباب المريجانة على أن يتصدوا 

  .للجمال، وتطلق جرأتهم على الفرسان
كان . لشبابكان ظهوره في المريجانة يؤجج التحدي والثأر في نفوس ا

يؤكد قوتهم، ويزيد من التفافهم حول رؤوف التكلي الذي تأرجح طويالً بين 
الندم على ما كان منه نحو شقيقه األكبر، والشعور بالنفجة أمام أقرانه، وبين 

كان رؤوف يتباهى بشقيقه، وهو يسعى إلى أقرانه . عيني منعم الشكّاكتين
يني منعم أو هارباً منهما، ومن العتاب والبيادر في الليالي المقمرة، مغافالً ع

وكان عمر . الذي بات يضمر لحسن، والقلق الذي يكبر على شقيقه سعدي
يرمق شقيقه سعيداً وغفوراً، على الرغم من أن الشيخ وطبان أرسل يشكو من 
تحرشه بالفرسان، ثم أرسل يهدد ببقاء البدو في المرج، وإطالق الفرسان على 

  .ة نفسها، وليس على البيادر وحدهاهواهم في المريجان
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توجه عمر شباط إلى حوران، ليعود بزوجته وابنته التي أكملت شهرها 
وحال لرؤوف أن يتقدم أبناء خاله األكبر، ويشرعوا . الثاني دون أن يراها

بنقل القمح، رافضاً أن يسلّم حصة الشيخ، وهازئاً من البدوي الذي صادف أن 
لكن البدوي نادى اآلخرين، كما نادى . ك الغروبعبر قريباً من البيدر ذل

ومثلما أشهر البدو العصي والبنادق، أشهر الشبان، واندفع . رؤوف الشبان
الذين كانوا يتفرجون من بعيد على البيادر األخرى، وأقبل منعم يردع الجميع، 

  :يلهث ويصيح برؤوف
   طلع في رأسك شرش بيت التكلي؟-

  : يواجه منعم، أو يعلو بصوته أمامهتجرأ رؤوف ألول مرة على أن
لو فيهم نخوة كانوا . حصة الشيخ ظلم في ظلم:  أنت نفسك كنت تقول-

  .يتركون هذا البيدر، على األقل كرمى لعمر
  :قال منعم، وهو ينتزع بندقيته من يد رؤوف

 وانت نخوتك ما عادت تصبر عليك هذا الموسم؟ لو كان فيك نخوة -
  .هر أخوككنت تمرجلت قبل أن يظ

وفجأة انطلقت . تشبث رؤوف بالبندقية، حتى بدا أنه ومنعم يتعاركان
أفلت منعم البندقية، وأطلق رؤوف نحو البدو رصاصة . رصاصة في الهواء

أخرى، قبل أن يتفجر الرصاص من بنادق الشبان، ومن بنادق الفرسان الذين 
  .خبطون بدمائهمما لبثوا أن فروا مخلفين حول البيدر ثالثة من جرحاهم، يت

أكب منعم على الجرحى، وصاح يطلب العون على إنقاذهم، منذراً 
وكان رؤوف وعدد أقّل . المريجانة بالويل الذي ينتظرها على يد بيت التكلي

من الشبان يهزجون، كما اندفع عدد آخر من الشبان، ينقلون الغالل عن 
نت المريجانة قد وقبل أن يطلع الفجر كا. البيادر، يستثيرهم صخب أهليهم

  .انقسمت، دون أن تنتظر ظهور عمر التكلي أو الشيخ وطبان
كان من يباهون فيها بنسبهم البدوي للرولة، قد نقلوا الجرحى من بيت 

ومنعم يطرد رؤوف، ويلعن بيت التكلي، . منعم نيله عنوة، يهددون ويتوعدون
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فترة، وعيناه ويداه ويقسم أن المريجانة لن تعمر أبداً، والبد لها أن تخرب كل 
تومئان في ضوء القمر إلى البيوت الجديدة التي أخذت تتناثر حول الساحة، 

  .وأقرب إلى الغرب، وآخرها بيته
في الضحى أقبلت السيارة تتهادى على الطريق الذي سواه الشبان قبل 

ولما أدرك عمر ما جرى، لعن عمر شباط الذي طالت . أن يبدأوا بالحصاد
ان، واختفت السيارة من المريجانة حتى العصر، وقبل أن غيبته في حور

تظهر كان الدرك قد مألوا الساحة، وبيت منعم نيله، وانتشر ستة منهم على 
  .البيادر البعيدة

سجل الوكيل ما أمر عمر به، ومنعم صامت، وعينا رؤوف تتسعان 
عجباً، فقد صار البدو هم من تحرش، وهم من  أطلقوا الرصاص، فأصابوا 

  .بعضهم بعضاً، والمريجانة تدافع عن نفسها بالعصي
بعد أن اطمأن عمر على الضبط، جر منعم خلفه إلى شمالي المسجد، 

وفي أول بيت جديد قام . هازئاً من شجاعة الشبان وتحذير خاله والوكيل
بفضله في المريجانة، بعد بيت منعم، تصدر الفالحين الذين ما عادوا فالحين 

. أن يتكلموا، حتى يظهر الشيخ وطبان أو رسوله أو فرسانهاآلن، ورفضوا 
إال أن عمر التكلي جعل للجريح دية، وخبطت كفه على صدره تتحمل الديات 

ولما رأى . ثم خبطت خبطة أقوى وهو يتوعد شقيقه رؤوف بالعقاب. الثالث
الحيرة تلفت بعض الرؤوس حوله، أو تنكس بعضها، كما فعل منعم، خبط 

لخبطة األخيرة، وأعلن أنه يتحمل عن المريجانة حصة الشيخ على صدره ا
ونهض منفعالً، فوقف الجميع له إجالال، وشرعت أصواتهم . لهذا الموسم

تتعالى حيية، تدعو له وللشيخ وطبان، ولم تفته األصوات المناشدة أن يصفح 
  .عن أخيه وطيش الشباب

أن كان فتى في بيت منعم قضى ليلته األولى في المريجانة، منذ 
وعلى الرغم مما استطاع أن يحقق، أسهده القلق، خاصة بعد ما أمر . صغيراً

وربما كان لم يغف بعد، . رؤوف أن يبكر إلى بيت حسن ويختفي ثمة أياماً
  :حين دوى الرصاص في ليل المريجانة، ومألها الصراخ، والوكيل يناديه
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ذهب إلى المريجانة، قلت لك اذهب إلى الشيخ وطبان، وأنا أ.  هجموا-
  .يا رب الطف بنا. ما رضيت

ارتد عمر، وإذا بالباب . اقترب يتلصص من الباب، وصرخ الوكيل
صرخ الوكيل . ينخلع، ومنعم يأمره والوكيل باللحاق به إلى البيت العتيق

  :رافضاً، وتسمر عمر، وانصرف منعم وهو يصيح
  .ذا البيتال يضربون من الحارة إال ه.  هناك أكثر أماناً-

تكوم عمر والوكيل في الزاوية الشرقية حتى تالشى صوت الرصاص، 
نهض الوكيل يسوي بذلته، . وجاء منعم مطمئناً، وخلفه رؤوف متنكباً البندقية

ودخل شابان . وازور عمر عن شقيقه، وإذا بالصراخ الذي هدأ يندلع من جديد
  :يحمالن دركياً يتأوه، وصاحا معاً

ولوال جيراننا شمالي المسجد، لما رجعوا حتى هدموا .  بدو المرج-
  .البيوت فوق رؤوسنا

  :صاح رؤوف التكلي
  . فشروا-

  :زجرت عينا عمر شقيقه، والوكيل يقول مطمئناً
   ليسوا إذن بدو حوران؟ ليسوا فرسان الشيخ وطبان؟-

  :قال منعم وهو يعنى بالدركي
  . وطبان عصبة واحدةبدو المرج وبدو الشيخ.  ما الفرق؟ البدوي بدوي-

  :قال عمر، وقد بدا ساهماً
جيرانك شمالي المسجد عصبتهم أيضاً مع بدو الشيخ .  الفرق كبير-

  ومع ذلك، من دافع عنا قبل قليل؟. وطبان وبدو المرج واحدة
  :ثم التفت إلى الوكيل مخاطباً بصوت أعلى

 ال تتحرشوا بهم وال. اجمع الدرك وتوجه إلى المرج.  جاء دورك-
احملوا الجريح . قفوا هناك حتى أعود، أو تلحق بكم قوة أخرى. تردوا عليهم
  .ونادوا المختار ليذهب معي. إلى السيارة
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وظل صامتاً وساهماً حتى انطلق بالسيارة، كما لم يكلم المختار طوال 
لكنه قبل . الطريق، سوى أن يأمره كل حين بالعناية بالجريح، أو يسأله مطمئناً

سيارة أمام المستشفى، كان قد رأى الحكومة تثور، والدرك أن يوقف ال
ورأى نفسه في حوران، أو في جلسة . يحاصرون المرج، والبدو يرحلون

وشيكة للبرلمان، أو في بهو أوتيل أمية، حيث ينزل الشيخ وطبان، كلما جاء 
أن وبدالً من . إلى الشام، ويجافيه النوم، بعد أن يكون أغفى قليالً في البرلمان

إما ثمن المرج، وإما : يداري عمر غضب الشيخ وطبان، رأى نفسه يساوم
الحصة األخيرة في الموسم، كما يقدرها هو، ال كما يقدرها الفرسان الذين لن 

وفيما كان هلع المختار يكبر لتردي الجريح فجأة، . تراهم المريجانة من بعد
وهو يراود الغوطة والحلم كان عمر يبتسم في سره، ممتناً لشقيقه وللزعران، 

  .القديم الجديد
*     *     *  

قال الشيخ وطبان، وقد أدرك ما يرمي إليه عمر التكلي من نبرة 
  :صوته

 إذا حسبت أنك حبكتها في الشام، تراك نسيت حوران وأرضك -
  .وزلمك فيها

حدق فيمن تحلقوا . شهق عمر، إذ لم يكن قد نطق بعد سوى بالتحية
دلّل بحضوره بنفسه إلى األوتيل، وأقسم أنه . كراً الظن اآلثمحول الشيخ، من

  :لكن الشيخ وطبان قال بجفاء. كان في طريقه إلى درعا
خّل الحكومة تنفعك .  عمره ما انطلى علينا كالم أهل الشام يا عمر-

تدفع أوالً ما اتفقنا عليه، وفوقه تدفع الديات التي وعدت بها، أم . في حوران
وعد؟ وفوق هذا تعوض على بدونا هذا الصيف، وعلى جمالنا أنك لحست ال

والحصة، هل أذكرك بها، تصلني كما . تعوض رعيها كل صيف لخمس سنين
إذا عجزت عن مطالبي، اطلب من الحكومة أن ترجع . أقدرها كل صيف

  .البدو للمرج والجمال لمراعيها، خير لك
  :قال عمر وهو يفيق من الصدمة
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ال يثقل علي غير . ف أن عمر التكلي ال يعجز الشيخ وطبان يعر- 
الدولة ما أرسلت . أنت بعتني المرج، والمرج للدولة. زعلك يا شيخ وطبان

ثبت لي البيع عندها، ولك فوق ما اتفقنا عليه . دركها كرمى لعمر التكلي
  .حبة مسك

  :قال الشيخ
  . العب غيرها-

  :قال عمر
أشهد الحاضرين علي.  

  :قال الشيخ
  والباقي؟. ا قبلت وأن-

  :قال عمر
ولوال ذلك كنت دفعت ثمن .  الشيخ وطبان يعرف أني في ضيق-

الشيخ وطبان ال يرضى . المرج، ولو أني مثل من يشتري السمك في البحر
تعويض البدو والجمال عالق مع الحكومة، . أن يمسكني باليد التي توجعني

الحكومة . دي دية قتيلنقطة الدم من رجالك ديتها عن. وأنا ما لحست وعدي
الحكومة ضدي وضدك يا . ما هي حكومتي حتى أطلب منها، وأستقوي بها

إذا كانت اليوم . نسيت أنها حكومة الكتلة؟ ال تتركها تشمت بنا. شيخ وطبان
وكما . أمالك دولة: المرج أمالك دولة، بكرة تقول عن حوران كلها: تقول

. أنا ما بقي لي قول. في حورانبدأت التحديد والتحرير في الغوطة، بدأت 
  .القول قولك، واشهدوا يا وجوه الخير

وترك الشيخ وطبان مبلبالً، ال يعرف إذا كان قد حصل على شيء، أو 
وفيما انسحب قلقاً إلى غرفته، أسرع عمر . إذا كان قد تنازل عن كل شيء

  .إلى صديقه ديرافور مستبشراً، وأنقده الدفعة األولى على الحساب
*     *     *  
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لم يكن عمر التكلي قد لجأ إلى االستخبارات منذ انتهت الثورة، إال في 
ومن . ذلك الصباح الذي خلّف فيه الشرطي يحتضر، والمختار يرتجف خوفاً

بين من صادف هناك، لم يلتق سوى ديرافور، وقد ثخنت زجاجتا نظارتيه، 
  .وتعرى رأسه تماماً من الشعر

 التكلي، وقدم له القهوة، وطفق يذكره بطه ديرافور هو الذي عرف عمر
وفيما . اليتيم ومسلم دحة الذي نسي أصدقاءه القدامى، كما نسيهم عمر التكلي

كان ديرافور ينشد أن يقضي صبيحة هادئة، راح عمر يتقلقل، ويجهد كي 
يثير صديقه الذي تناول الهاتف أخيراً، وأجرى اتصالين ناعسين، قال بعدهما 

  :رباهتمام أكب
  .وبعد قليل تصل المصفحات إلى المريجانة.  الدركي مات-

تردد عمر في األيام التالية على صديقه في مكتبه، وكان البدو قد جلوا 
عن المرج، والجمال والرعاة والفرسان اختفوا، لكن ذلك لم يورثه الطمأنينة، 

  :حتى أسر إليه ديرافور
   ما قولك في أن تسجل المرج باسمك؟-

عمر قد حدث ديرافور بشرائه المرج، وقد خشي أن يكون لم يكن 
  :الشيخ وطبان على صلة باالستخبارات

   المرج للشيخ وطبان، كيف أسجله باسمي؟-
  :قال ديرافور

اترك هذا . والشيخ وطبان له بعرة من جمل أجرب.  المرج للدولة-
حرير التحديد والت. سأكون أرحم بك منه. افرض أنك اشتريته من الشيخ. لي

  .في المريجانة اقترب
آثر عمر التكلي أن يصارح صديقه، فوجه إليه الدعوة األولى إلى 

واختار مطعم فيفا فيلّال، تحاشياً لظهورهما معاً حيث يمكن أن . العشاء
لكن فؤاد الباشا كان قد سبقه إلى . يصادف من يغمز من صحبته لالستخبارات
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ور، وظّل عمر منكمشاً، فيما النبيذ المطعم، وابتسر تحيته عندما رأى ديراف
وقبل أن يغادر هو . يلعب برأس صديقه العجوز، حتى غادر فؤاد وصحبه

  .وديرافور كان قد وفّر نصف ثمن المرج
ولئن أساءه إصرار . العشاء الثاني جمعهما إثر لقاء عمر بالشيخ وطبان

 المرة أن لم ديرافور على المطعم  نفسه، كرمى للسيدة الجميلة، فقد سره هذه
ر وديرافور وقبل أن يغاد. يصادف إال مسلّم دحة الذي اكتفى بالتحية من بعيد

 في حوران، وضمن عمر تسجيل أمالك الدولة في مِكحالمطعم كان الفخ قد ُأ
المريجانة باسمه، لقاء مبلغ آخر، ال يوازي حصة الشيخ وطبان من موسم 

حوران أرضه، سواء أكانت كما ضمن أن يكون أول من يسجل في . واحد
  .من أمالك الدولة أم ال

وما لبث أن لحق . غير أن ديرافور ذهب في إجازته الصيفية الطويلة
ثم . به العجوز موالن الذي أنجز ما عليه، كيما يؤول المرج إلى عمر التكلي

وصار عمر شباط . جاء المساح الشاب مارسيل الذي يشبه رؤوف، ويصغره
. ن عشية وصول المساح ينقل إلى عمر التكلي ما ينغّصالذي عاد من حورا

ورؤوف يتبعهما مثل الكلب، كأنّما يكفّر عن . فمارسيل يالزم منعم نيله
ومنعم يحدث الفالحين عن حصتهم في أمالك الدولة التي . خطيئته أمام منعم

وإذا كان منهم من يذكّر بفضل عمر في البيوت . سجلها عمر التكلي باسمه
يدة، وفي درء البدو عنهم، وتوفير حصة الشيخ عليهم بعد هذا الموسم، الجد

وعمر التكلي يكتم غيظه، ويدعو مارسيل إلى . فبينهم من يصفق لمنعم
 ثم -  لكن مارسيل يرفض الدعوة، ويرفض ما ألمح إليه عمر شباط. العشاء

  : بالعربية في المريجانةئ ويتأت- ما صرح به عمر التكلي
عمر التكلي يرشوني حتى أسجل له . أنا اشتراكي. الن أنا لست مو-

هو يرشوني أيضاً حتى أترك . ما اكتفى بالمرج. أمالك الدولة في المريجانة
أنا . لكم األرض الرملية، والسبخ، أرض السيول، المستنقع، ولكن أنا اشتراكي

  .لتي مسحت أراضيهاااسألوا عني كل القرى . مع الفالحين
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لصمت، وانقطع عن المريجانة بقية الصيف، حتى عاد آثر عمر التكلي ا
ديرافور، يهدئه في الصباح، وهو ناعس، وفي المساء وعيناه تحومان حول 

ولم يلبث مارسيل أن نقل إلى دير الزور، ولكن عدداً من . السيدة اإليطالية
الفالحين، وعلى رأسهم منعم، كانوا قد شرعوا يحرثون ما قدروا أنه حصتهم 

  .ك الدولة في المرجمن أمال
توجه عمر التكلي إلى المريجانة، وكان الدرك قد سبقوه، وكبلوا منعم 

  .نيله الذي تصدى لهم وحده، وأصر على أن يتابع الحرث
ونادى بالفالحين الذين كانت . أمر عمر الدرك أن يطلقوا يدي منعم

  :ساحة المسجد تتمايل بهم
خالي، ولو أنه ما راعى حق  إذا اختلفت مع منعم نيله، فهذا ابن -
ولكن . وكما ترون، ما مشى واحد وراءه من أخوالي إلى المرج. القرابة

أما البقية الذين تجرأوا على أراضي فما عاد لهم . كرمى لهم سأصبر عليه
بال دواب، حتى يدفع . من عمرت له البيت منهم يرحل. مقام في المريجانة

  .ثمن الخشب وأجرة البنّاء
  :الوكيلثم خاطب 

  .عمر شباط يدلكم على بيوتهم واحداً واحداً.  اصبروا عليهم حتى الغد-
  :اقترب منه الوكيل هامساً

   هل أنت جاد؟-
  :قال عمر التكلي بضيق

   متى كنت أمزح معك؟-
  :قال الوكيل راجياً

  . دبر لي األمر من الشام-
   وإذا ما دبرته؟-
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  .سأل عمر التكلي مستفزاً
بينهم من سجل له مارسيل قطعة أرض، كيف  يجوز أن يكون -
  أرحله؟

  .قال الوكيل متلجلجاً
أنت تساومني؟ من . ما يأخذه غيرك في الشام أنت أولى به.  تصرفْ-

رأيت بعينك كيف اعتدوا على . خله يطلب الرحيل بنفسه. يفتح فمه احبسه
ن اعتدوا على الدرك؟ فرقهم اآل: صعب عليك أن تقول! أرض غيرهم أم ال؟

  .واتبعني
قال عمر التكلي، وهو يستدير نحو بيت منعم، ومشى متباطئاً ريثما 

ورقصت جوانحه عندما رأى منعم . لحق به الوكيل والمختار وعمر شباط
ازور منعم عن . لكن رؤوف كان يلطو قربه. متكوماً في زاوية البيت المعتمة

.  وأمره بالخروجنهر عمر شقيقه. لم يرد تحيتهم، وال رؤوف رد. الداخلين
. حرن رؤوف حتى أومأ له رأس منعم، فأطاع، ونظراته تنهش شقيقه األكبر

  :ولما وصل إلى العتبة صاح
  مليح؟ يريحك هذا؟. نة كلها أنا خارج من المريجا-

  :صرخ عمر
  .الحقْ بسعدي.  ال ردك الرحمن-

تهدأ، حدق فيه طويالً، ينتظر األنفاس التي لم . والتفت إلى منعم الهثاً
  :ثم خاطبه
-لو كنت مكاني .  رأيت يا بن الخال؟ حتى أخي الصغير أفسدته علي

كل واحد عليه أن يعرف قدره . إلى متى تصبر؟ بعد اليوم ال تعتب علي
  .ويلزم حده، وإال عرفته به وألزمته

  .وتفرس فيمن حوله، يشهد الرؤوس المنكسة
*     *     *  

 ٣٥ م–التيجان 
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-٤٣-   
جأ بديع الطارة مقروراً، ينتفض في حصار الزاوية، إلى الملجأ الوحيد ل

حتى جفت ثيابه عليه، وصار شعره مثل القش اليابس، فاستمرأ العافية 
كذلك كان في عمله . الشحيحة، ثم تمسك بها، كلما أرعدت الدنيا في الخارج

 بعد - كما تعود أن يشير إلى األمين العام للحزب -الجديد، أو برفقة الزعيم 
  .من انفضاض االحتفال القصير باألول من أيارأيام 

  :قال األمين العام
سوف أرى ما .  العقوبة تصقل المناضل الجيد، تفرزه لنا من سواه-
على : على األقل. وإن كان بديع الطارة منذ اآلن يبدو مناضالً جيداً. فعلت بك

ن لذلك سأصرف لك مكافأة شهرية بسيطة، تعينك على السك. ذمة أبو خضرة
  .والطعام، وتيسر لك أن تنفذ المهمات التي أكلفك بها

انتفض الالجئ كأنه يرفض المنّة، أو يشترط أن يعرف مسبقاً ما سيقوم 
وعلى الرغم من أنه لم يتكلم، إال أن الزعيم لحظ ما به، . به، أو مقدار المكافأة

  :فقال بحزم
ة بي ألن ال حاج.  قبل أقل من عشر سنوات بدأنا بعدد أصابع يديك-
كل هذا . اليوم نحن أكثر بكثير. بعد خمس سنوات صرنا بالمئات. أذكرك

أنا عشت في موسكو كأنني . االنقطاع عن الحزب يضر. يجوز أنك ال تعرفه
: المهم. تنام في الحزب وتصحو عليه. ال ال، الحزب هناك حزب آخر، هنا

غلت في أنت اشت. عملنا اآلن ليس كما كان قبل خمس أو عشر سنوات
المحطات، في شركة، أي أنت تعرف كم يلزم للعمل من تنظيم وإدارة، فوق 

ال خطأ على . انضباط إلى آخر حد. هذا، العمل في الحزب هو االنضباط
العضو العادي يضحي بقيراط، المتفرغ . ال تعب على اإلطالق. اإلطالق

. ة المتفرغالعقوبة للعضو العادي رحمة بالنسبة لعقوب. للحزب يضحي بقنطار
هكذا يعيش أبو خضرة من سنين، والرفاق . هكذا أعيش. وها أنذا أمامك

. ابحث اآلن عن سكن جديد. اآلخرون في القيادة، المتفرغ وغير المتفرغ
  وديع من؟. هذا أسهل عليك. وديع: ما قولك. اختر اسماً جديداً
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  :قال بديع
  . وديع الزارة-

  :ضحك الزعيم، وقال
ال يعرف له أساس، يسهل عليك الحركة واالختفاء . اسم يحير.  حلو-
حاول أن تحشر نفسك في سوق القوافين، أو في سوق القباقبية، . حين يلزم

  .حتى تكون قريباً مني
  :سأل بديع

   تركت ركن الدين إذن؟-
  :قال الزعيم

ال تتكلم إال إذا طلب منك الكالم، وعلى . تعلّم أن تسمع فقط.  ال تسأل-
  .قدر الطلب

أطرق بديع أو وديع حتى أمره الزعيم بالخروج، فمضى ينتفض في 
. سريرته، كأنه ال يزال في احتفال العيد، يرمي به من حضن إلى حضن

وفيما تبقى من النهار عثر على سكن في نهاية سوق القباقبية، ونقل من 
 أي اآلسية أشياءه الصغيرة، مودعاً اسمه القديم، مشفقاً على هذا الذي يختار له

وفي الشفقة استكن من النفور ما . كان من البشر اسماً وسكناً وعمالً ومستقبالً
  .يكفي ليجعله أكبر غلظة مع الناس، وأكبر احتقاراً لنفسه، ولو إلى أمد

*     *     *  
ريثما أنجز تكوينه الجديد، أو ائتلف معه، لم يكن له ثمة ما يؤديه، إال أن 

  . األمين العام، وينسج خيوطاً واهية مع القباقبيةينتظر الموعد الذي يحدد له
كان يتلهى بوديع الزارة وألوان السيور وأقدار المسامير في واجهات 
الدكاكين، قبل أن يأنس إليه الدكان المجاور لبيته، في الطابق الثاني، ويتفحص 
الجار الشركسي، والقبقاب الشبراوي المزخرف أو القبقاب المطعم بالصدف، 

قتني واحداً، وهو يعد ما ال يزال في جيبه من نقود شركة باتا، مؤمالً أن وي
  .يعطيه الزعيم المكافأة األولى في الموعد القادم
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قريباً من البيت التقى الزعيم مرتين، خلف الجدار الجنوبي للجامع 
األموي، وفي بيته، في ركن الدين، التقاه مرة، قبل أن يلمح، وهو عائد، 

انعطف مع الزقاق المدابر للمقهى، وشكر . عة يغادر مقهى النوفرةشمسي النعن
. المسيح على أنه لم يسع في أي من أماسيه الفارغة المتوالية إلى المقهى

  .وسأل جاره الشركسي ذلك المساء عن بيت النعنعة
  :قال الجار الكهل

واحد . منهم ابن حالل هنا كما يقولون.  ال اعرفهم، لكني أسمع عنهم-
  . رجال النقابات األشداءمن

  :سأل بديع وعيناه تلتمعان
   لماذا ال يكون للقباقبية نقابة؟-

  :قال الرجل
  . ال أعرف-

وانهمك في معالجة فتيل القداحة، ثم رماها ساخطاً، وتناول من جانب 
السندان حجري الصوان الحادين، وضرب الصغيرة بالكبيرة، فقدحت، وفاحت 

  .رائحة النسيس
التفت إلى . نحو النافذة الطولى، ومأل صدره بالهواء النقيتقدم بديع 

فكر في أن حسن نيله قد . الوراء، وضحك من الباب الذي يقصر عن النافذة
كادت أن تضبطه في مصادفة شمسي النعنعة، وأن ترياق الصوان قد قدحت 

أما رائحة النسيس، أو الهرب من شمسي، فهذا ما . شرراً من حجري الصوان
وخرج من الدكان بال وداع، وسأل نفسه .  من بديع الطارة لوديع الزارةتبقى

عن نقابة القباقبية، ثم سأل الزعيم، وشمسي النعنعة، لكن البيت الفارغ ظل 
ودعاه الصمت إلى أن يسعى منذ الصباح إلى جواب آخر، وربما إلى . صامتاً

له الحزب ألول وتماثل . سؤال آخر، بدالً من أن يقرض الوقت والنفس قرضاً
مرة، منذ اختار له الزعيم من يكون، وكيف يكون، عمارة كبيرة، بل عمارات 
شتى متناثرة بين بيروت والشام وحلب ومدن أخرى، تعج بالناس، كأنها 
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استدعى مركز باتا، المدير والحراس والباعة والزبن، . محطات القطار حقاً
ه، فالحزب ليس شركة، وال التفت عن المركز وانتفض يخطّئ الزعيم بما شب

قد يكون فيه أمين عام، . محطة أيضاً، ال في التنظيم واإلدارة، وال في سواهما
ومتفرغون قالئل، كما في مركز باتا، أو أكثر كما في محطة حيفا، قد يكون 
بديع الطارة عامالً فيه، كما كان في محطة رياق، لكن العمل هنا طوعي، ال 

والعمل هنا، كما . كافأة التي تأخر عليه بها الزعيملقمة عيش، مهما تكن الم
ربما أشبه من كل ما ذكر الزعيم فقط قيادة . قال الزعيم بنفسه، بالغ االنضباط

وقد يكون بديع الطارة أو الزعيم أو أبو خضرة، أو أي عضو في . القطار
الحزب، كبر شأنه أم صغر، مثل قائد القطار، أو معاونه، وليس مثل أي من 

واطمأنت نفسه إلى ذلك، وهو . عاملين اآلخرين على القطار أو في المحطةال
يعد الصباح بوديع الطارة أو بديع الزارة، أو بأي كان، سوى من يقيم في هذا 

  .البيت الصامت منذ أكثر من شهر
*     *     *  

 بعثهلم تتأخر المكافأة األولى بعد ذلك الصباح، وال المهمة األولى التي 
كان عليه أن يلتقي في ساحة السوق رجالً يعرفه، لم . لزعيم إلى حمصفيها ا

  :يسمه له الزعيم الذي قال
اذهب إلى . اترك الشام: وأنت أيضاً.  بلّغه أن يعود إلى بيته وشغله-
لن . عندما تسمع بعودتي ترجع. دبر أمرك حتى أعود من فرنسا. بيروت

  .تجدني في ركن الدين. يبلغك أحد
  :ئالًتململ قا

  .ما زلت في أول الطريق.  لكن ما بدأت به في القباقبية قد ينهار-
  :سأل الزعيم ساخراً

   بماذا بدأت؟-
  :تكور بديع هامساً

  . أدبر أمري-
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  :ضحك الزعيم وسأل بحنان
نفذ ما .  بنت حالل؟ ليس في القباقبية مسيحية واحدة على علمي-
  .سمعت

ى عينيه من األسطحة القرميدية رو. وصل بديع إلى الساحة قبل الظهر
ومن وجوه البدو، وتلهى بالفرجة على بقايا بازارهم، وعلى وجوه العاطلين 

ولم يلبث العصر . الذين لم ييأسوا بعد من التقاط عمل ما لهم في ذلك النهار
أن أزف، والساحة أخذت تخلو، وبات بوسعه من حيث يقعي أن يتبين بيسر 

طالت وقفة الرجل . أة رأى رجالً يعرفه، لكنه لم يأبهوفج. العابرين والواقفين
انتفض واقفاً إذ أدرك أن من قصد . الذي أدار له ظهره، واستقبل مئذنة بعيدة

التفت أبو خضرة بحذر، والقاه . ناداه، واندفع إليه. الزعيم هو أبو خضرة هذا
  :ببرود، ثم دنا منه هامساً

  . أرجوك، رح اآلن-
  : مشفقة، وسألألقى عليه بديع نظرة

   من تنتظر؟-
  أين تريد؟. بعد قليل أالقيك. رح يا أخي اآلن.  ال أحد-
  .ال سر على وديع الزارة:  أبو خضرة-
إياك أن . هذا خطأ قاتل يا وديع.  آه لو سمعك اآلن األمين العام-

  .تتدخل في شغل غيرك أو أسراره
انظر معي . كهو أرسلني إلي. وهذا سري. هذا شغلي.  أنا ال أتدخل-

  هل من رجل غيرك أعرفه، والمؤذن يؤذن العصر؟: في الساحة
  . أنت هو إذن؟ ثالث مرات أحضر في الموعد وأعود خائباً؟ هيا بنا-

قال أبو خضرة، وهو يبحث عن الطمأنينة، وعن أصابع بديع، ليشبك 
م أبو خضرة، عد بكفه، وبلغ رسالة الزعيم، فتجهلكن بديع ابت. بها أصابعه

 بين اإلذعان - كما خيل لبديع -بدا حائراً بين الوقوف والمغادرة، وربما و
أحس .  بين البكاء والضحكة الساخرة- كما خيل لبديع بعد قليل -والتمرد، أو 
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بديع بالندم على القسوة التي رمى بها بالغ الزعيم، وبحثت أصابعه عن 
ابع، ومضت تشابكت األص. أصابع أبي خضرة، فوجدتها ساخنة ومرتعشة

بالرجلين على غير هدى، وسمع بديع صوتاً آخر إلى جانبه، سوى الصوت 
  :الذي ألف من أبي خضرة

البيت في زحلة، يمكن . يعود أبو خضرة إلى بيته وشغله!  هكذا إذن-
ولكن الشغل؟ من كم سنة أبو خضرة بال . أن تنقله إلى بيروت أو إلى هنا

ديع؟ أي شغل يقبل اآلن أبو خضرة؟ ومن شغل إال هذا الشغل، مثلك اآلن يا ب
هذه . اآلن حتى أحظى بشغل، من أين أعيش؟ لن يصرف لي الحزب قرشاً

أحسست بها من يوم . عقوبة يا بديع، أصعب من عقوبتك، أو أهون، ال تفرق
لكن من ساعة سمعته . أنت ال دخل لك. هات بديع الطارة: أمرني األمين العام

عرفت أن واحداً من المتفرغين جاء دوره، ليقعد يختارك للعمل في الحزب، 
فكرت في اآلخرين، ال أدري، هل صرت تعرف بعضهم؟ كم واحداً . في بيته

أنا ال أتدخل في شغل غيري وال في . غداً تعرف. تظن نحن؟ ليس هذا بالمهم
أسراره، ولكن سنوات يا بديع تجعلك تعرف كل شيء، خاصة إذا كان من 

فكرت في اآلخرين، : قلت لك. ليس هذا بالمهم.  أو عشرةمعك ثالثة أو أربعة
شككت، لكن رميتي في حمص من شهر ونصف : قل. وعرفت أنه دوري

  .جعلتني أتأكد
  . لماذا؟ أبو خضرة ال يخطئ، حتى يعاقب-
يجوز لو أن خطأي اليوم كان . كل إنسان يخطئ.  أبو خضرة يخطئ-

 أن خطأك أنت جاء اليوم لطردك ولو. يوم أخطأت أنت، لما التفت إليه  أحد
ولكن أبو . اآلن الحزب كبير، ويحتاج إلى الحزم. األمين العام من الحزب

. يكفينا ما نقتل من وقت االجتماعات: خضرة ماذا فعل؟ ما قلت يا بديع إالّ
. من يوم رجع األمين العام من موسكو وهو يصل لنا االجتماع باالجتماع

يومها ضحك مني، . أنا قلت هذا من قبل سفرهوالمهمات لمن نتركها إذن؟ 
أنا .  ال يا بديع. أبو خضرة يكره االجتماعات الطويلة: قالوا. وضحك غيره

كل شيء حولك يغلي، وأنت حابس . أكره تضييع الوقت، خاصة هذه األيام
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. االجتماعات أهون عمل. الكالم ال ينتهي. نفسك ورفاقك بين أربعة جدران
 ما عليه إال أن ينفذ ما يأمر األمين العام، وبرضى، ال على كل حال واحدنا

  .كما فعلت أنت
  واآلن، متى تترك حمص؟.  هذا صحيح-
اجتمعت برفاقنا مرة . شهر ونصف وأنا مشلوح هنا. الساعة.  اليوم-

. ومرتين وعشرين، ثم؟ هم يعرفون شغلهم، ويشتغلون عال العال من دوني
ن بين الناس، حين كوموا البراميل، وقطعوا اليوم قبل الظهر، كان منهم من كا

: أمس كانوا يهتفون مثل كل الناس. على العسكر الطريق إلى السراي
ما الحاجة لي إذن؟ مللت . االستقالل يؤخذ وال يعطى، ال مفاوضة قبل الجالء

لوال أنه . االنتقال من بيت إلى بيت، والناس بيوتهم ضيقة، واللقمة عزيزة
هذه المرة . داً منهم على األقل لمشيت اآلن إلى المحطةعلي أن أودع واح

  .طالت غيبتي عن أم خضرة واألوالد
قال أبو خضرة، وهو ينتزع ضحكة قصيرة، ويحرر أصابعه من 
أصابع بديع الذي وقف متردداً، حتى بادرت كفه بالوداع، وتوجهت قدماه إلى 

  .م كان ما يزال بعيداًالمحطة، على الرغم من أن موعد القطار الليلي إلى الشا
*     *     *  

هل تريث بديع في القباقبية حتى أوشك الصيف أن يولي، كي يتمرد بدالً 
من أبو خضرة، أم ليؤكد أنه ال يزال بديع الطارة، وليس وديع الزارة؟ هل كان 
ال يزال ينتفض في سره، أو يتململ، أم كان، وهو يوسوس في دكاكين القباقبية 

  ة، يمكّن لنفسه في عيني الزعيم، حين يعود من باريس؟من أجل نقاب
 إال حين تقدم جاره - كما أمر الزعيم -لم يتوجه إلى بيروت 

ولعله لم يعرج .  عشرات من القباقبية بطلب تأسيس نقابة لهم معالشركسي
على زحلة، إال لكي يتفقد ذلك الذي عوقب، ألنه امتعض من االجتماعات 

لذلك لم يبت بديع مع ذويه . جل، وال أسرته، كانا ثمةلكن، ال الر. الطويلة
  .غير ليلة، وتابع إلى بيروت
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أبو خضرة هو من دبر أمر بديع ريثما عاد الزعيم من باريس، فاشتغال 
وأبو خضرة هو الذي آوى بديع في . معاً في غسل القناني في معمل سينالكو

ن قيادة الكومنترن، بيته، وهو من أعلمه أن الزعيم طار إلى باريس بأمر م
ولما عاد الزعيم كان . كي يعين الوفد المفاوض من أجل المعاهدة واالستقالل

أبو خضرة أول من أنبأ بديع بذلك، فأخذ منه ليرتين، بدالً من أجر األيام 
  .األربعة التي لم يقبض، وأسرع إلى المحطة

م كان الزعيم مستبشراً بما حقق في باريس، سواء لدى الشيوعيين أ
وأعجب بديع بما رأى من نكران الذات في سبيل . االشتراكيين أم الحكومة

الوطن، إذْ لم يكن الزعيم ليشير إلى الكتلة أو الوفد العائد من باريس إالّ 
  :ولما تساءل بديع عن ذلك، قال الزعيم. مستبشراً أيضاً

المفاخرة ليست من . تهمه النتائج.  الشيوعي يناضل في صمت-
حتى . حن ال نشقى من أجل مجد شخصي، بل من أجل مجد الوطنن. صفاتنا

  .لو أنكر غيرنا ما نقدم، فلن يجرنا إلى المباهاة أو المنافسة
هل كان ذلك ما أعان بديع على أن ينسى عقوبة أبي خضرة، أو يزهده 
بما بذل هو من أجل نقابة القباقبية، فلم يكلم الزعيم عنها، كما نوى وهو في 

لشام؟ هل كان ذلك ما جعله يلوم نفسه أكثر مما المه الزعيم على طريقه إلى ا
  عودته، قبل أن يؤمر بها، ويدلّل إذن على أنه ما زال ال يجيد التخفّي؟

مهما يكن، فقد رأى بديع نفسه، وهو يمضي بقية السهرة صامتاً بين 
و أن يدي الزعيم وضيوفه، يفكر في أنه أخطأ بما سمى به األمين العام سراً، أ

اسم الزعيم ال يفي، على األقل، فضالً عن أن القوميين السوريين يسمون به 
. رئيسهم، كذلك الدكتور نورس األكاشي، بات يعرف باالسم نفسه في العصبة

ومن قبل، سليم أفندي البسمة، والباشا شكيم، وكثيرون من الكتلة ومن 
يرين كانوا في بل إن كث.  يسمون باالسم نفسه- الحكيم نفسه -خصومها 

لذلك أخذ بديع يبحث عن اسم جديد . الرقة يسمون األمير دشاش بالزعيم
لكن االسم لم يوافه حتى كان قد اندس في فراشه، وهو يفكر في . لألمين العام

  أن الحزب هو الزعيم والزعيم هو الحزب، فلم ال يسميه إذن بالحزب؟



 

 -٥٥٤-

 مراراً، ثم استلقى استوى وهو يتساءل في الفراش، وردد االسم الجديد
عاد الحزب من باريس، كلف الحزب وديع الزارة بالنوم، عاقب : ضاحكاً يهمس

الحزب بديع الطارة، سافر الحزب إلى بيروت، نام الحزب متأخراً كعادته، 
وقهقه عالياً وهو يزم دبره، ثم أنصت إلى بطنه يقرقر بالريح . ضرط الحزب

 على أسنانه كيال يفلت اللسان باالسم الحبيس، موصياً نفسه بالحذر، ضاغطاً
القديم أو االسم الجديد لألمين العام أمام أحد، فيجر الغضب بدل الرضى، ويلحق 

وكانت الريح الحبيس قد خرجت منه . وديع الزارة وبديع الطارة معاً بأبي خضرة
  .سراً، فتنفّس ملياً، ومسد على بطنه، وأحس أنه بات قادراً على النوم

*     *     *  
وظل عسيراً . من نهاية سوق القباقبية انتقل إلى أول سوق الجزماتية

عليه أن يؤالف مقامه الجديد، وهو يتلهى بالفرجة على دكاكين الحذائين، حين 
 وغالباً ما كان بال موعد، أو بال ما - ال يكون لديه موعد مع األمين العام 

لميدان التحتاني، حتى باب  ثم يذهب أبعد إلى ا-ينجزه بين موعد وموعد 
مصر، ليقفل مؤرجحاً يده بما سيطهوه، ويفاجؤه النهار بانطوائه، أو السوق 

  .بهدوئه، أو المطر بانصبابه
 لم يعد بديع يذكر المكافأة أو الراتب، وال -عاد الحزب يتأخر باألجر 

 وعلى الرغم من أن األجر لم يكن يساوي نصف ما كان يتقاضاه - الزعيم 
كز باتا، إال أن بديع كان يرى األجر أكبر مما يستحق، ما دام هو ال في مر

ولعل ذلك ما حرضه على أن يتسلل إلى الدكاكين . يكاد يبذل جهداً يذكر
األقرب إلى غرفته الجديدة األرحب واألبرد، يهمس باسمه القديم، ويفكر في 

ذه الجزمة ورويداً بات يعرف أن ه. أن يعمل أجيراً في أي دكان، وبأي أجر
الحمراء التي تتوجها طرة من الحرير هي لألمير مدحل، وتلك مما يلبس عادة 
األمير دشاش أو ابنه األمير دواس أو أمير بعيد للجبور، بدأ يظهر في الشام، 

  .بعد االنتخابات
رويداً بدأ يميز بين الكاتر والبوط، مما يقتني الدرك، وبين الجزمة السوداء 

 الفخذَ إلى منتصفه، مما يقتني ضباط الدرك وحدهم، ومما لم التي تغطي قصبتها
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وفي الدكان الذي تعلوه غرفته، . يكن في السوق من يصنعها سوى صناع الميري
سرعان ما ألف وجوهاً بدوية، أو حورانية، تقلب الجزمات الدون البرشاء، على 

ى بعضها الرغم من أن رؤوساً عديدة بينها، لنسوة وضيئات، تشع العرجة عل
  .بالذهب، وتلمع على بعض آخر منها الفضة

من عتمة ذلك الدكان تعلقت عيناه بضابط شاب يتشامخ أمام الدكان 
اختفى الضابط في . المقابل، قبل أن يفسح له جمع من النساء الحورانيات

الداخل، فتعلقت عينا بديع بشنبر واحدة، وشرش أخرى، ودامر ثالثة، ثم عادتا 
لكن وجه عزيز اللباد أبرق بين الدكاكين، . سيتا الضابط قليالًإلى جليسه، ون

فقفز بديع ملسوعاً، وإذا بالضابط أمامه، على باب الدكان المقابل، يحدق فيه 
  .بعداء واستنكار

  :تنحى بديع، وقد تلبس وجه عزيز بوجه الضابط الذي تلفت، ثم نهره
   ما بك؟-
  .ال تؤاخذني.  ظننتك قريباً لصاحب لي-

  :سأل الضابط باحتقار. قال بديع وهو يتراجع خطوة، معتذراً
   ومن هو صاحبك؟-
  . عزيز اللباد-

أمسكت كف الضابط بكتفه، وهو . قال بديع وقد تقدم خطوة، مصراً
  :يسأل بعداء أكبر

  .أنا معروف اللباد.  من أنت؟ أين عزيز؟ أنا أخوه-
اذلة، ما دام بديع استسلم بديع لكفّ الضابط حتى هدأت، ثم تهاوت متخ

وانكسرت عينا بديع وصوته، ما دام معروف . لم ير عزيز اللباد منذ سنين
اللباد ضابطاً في الدرك، يختار جزمة من الجلد الفرنسي، تليق بقائد للفصيل 

ولما ذكر صوت ما مرجمين، أو تداخل . في جهة ما من جهات حمص األربع
اق الصوان، ودع الضابط، الصوت بآخر يذكر نجوم الصوان، وربما تري

ومشى حثيثاً، يخشى أن يفلت منه صوت عزيز اللباد، أو يشده معروف اللباد 
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إلى المرجة، وربما إلى مسرح فيها، أو إلى نهر بدل اسمه من الفرات إلى 
بردى أو العاصي، ولم يرجع بديع إلى غرفته حتى كان السوق قد أقفل، 

رانية أو بيت اللباد وبيت الصوان، وربما والهواء يعصف ببقايا البدو أو الحو
  .ببقايا رجل مقوض اسمه بديع الطارة ووديع الزارة معاً

*     *     *  
وطفق يعبر بالسوق كله متهيباً طول النهارين اللذين كانا يفصالنه عن 

ليس ألن الليوتنانت معروف . موعده مع الحزب، في بيت آخر في المزرعة
ي دكان ما، أو ألنه كان يعاقب نفسه على خوفها من اللباد قد يظهر ثانية ف

مسرح ترياق، بل ألن ألوان الجلود وأشكال الجزمات ورائحة الدكاكين 
حاصرته طوال النهارين بصور أخرى وأصوات أخرى قادمة من معمل 
لألحذية أو من الشيخ حسن، يطغى فيها شمسي النعنعة على حسن نيله، أو 

غير أن ترياق وحسن معاً .  فيغلظ العقوبة لنفسهتطغى بالخوف عليه هو،
  : المزرعة، عندما أعلن الحزب مستبشراًفيتسابقتا إلى ذلك البيت الجديد 

صوت الشعب مثل ألف . نحن اآلن حزب علني.  راح وقت التخفي-
ومن كان يعمل منا للحزب ساعة في يومه، . جوغوفور تيتيسين أيضاً. ياء

. من كان يعمل عشرين عليه أن يعمل أربعين. ينعليه اآلن أن يعمل عشر
ومن هذا البيت الذي سيكون . ال فرق بين ليله ونهاره. يومنا بعد اآلن مفتوح

اليوم مثالً . غداً مكتب الحزب، يجب أن يصل صوتنا إلى كل بيت في سورية
أنا نفسي، .  غداً قد يكون في صيدا- انسوا وديع الزارة - بديع الطارة هنا 

  .ي واحد منكم، اليوم هنا مثالً، غداً قد أكون في القامشليقبل أ
رفرف الطيفان بحبور . ضحك الرفاق جميعاً. ضحك بديع لطيفي المرأتين

ترك الحزب يترأس . تخلّص من وديع الزارة. رفرف بديع خلفهما. وعافية
االجتماع الموسع للجنة المركزية، وأقبل على سوق الجزماتية، كأنه يودع 

وكلما تسنّى له من بعد، صار .  فقد بات له بيت أكبر وآمن في المزرعةغرفته،
يدور في المرجة، يرمق سيارة ترياق، يغفر لها زواجها من الدكتور نورس 
األكاشي، يباهيها بزواج الحزب قريباً من فتاة شيوعية، يدعوها، وهو ينتظر 
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إلى الشيخ حسن، يرمق ترامواي الميدان، إلى أن ترافقه، تحمله الترامواي خفيفاً 
بيت هولو التكلي أو بيت سجيع نظام الدين، يود لو يلتقي شمسي النعنعة ليسأله 
عن الحزب، ينصت إلى سؤال حسن عن ترياق، وسؤال ترياق عن حسن، 
فيومئ لطيفيهما نحو تلك الفتاة التي أعلن الحزب خطوبته لها بعيد الخروج إلى 

إلى المزرعة، يتعجل زواج الحزب، كي يمضي وينكفئ بديع سعيداً . العلن
لكن الحزب يسافر وحيداً إلى حلب، يلقي . بصحبته إلى أي مكان في سورية

. خطاباً ويعود، ينشغل بالزواج، ويشغل بديع الطارة بطباعة الخطاب في كراس
يحمل منه إلى ترياق، لكنه ال . يحفظ بديع الخطاب، ويسابق اآلخرين في توزيعه

في سبيل حريات : تب تحت العنوان اسمه، ثم يكرر العنوان بخط يدهيك. يجدها
. الشعب الوطنية والديمقراطية، ويترك لها النسخة مع البواب الذي رحب به

يحمل نسخة أخرى إلى الشيخ حسن، لكنه يودعها حامدة، وال يسأل عن حسن 
زته، حتى يحمله نيله أو شمسي النعنعة، وما إن ينتهي من توزيع النسخ التي بحو

  .الحزب رسالة اللجنة المركزية إلى مؤتمر بلودان
*     *     *  

-٤٤-   
نسي أسعد أفندي البس حمادي الحسون، وحاول أن ينسى فرنسا، فأفلح 
مراراً، منذ استنجد وجبرا السكادة بها، فأخمدت هياج الفالحين، ونفت إلى الرقة 

 الذي لم يعرف جبرا السكادة -صرعة  أو األهبل، أو ال-ذلك الفالح البهلول 
  .كيف يريبه، كما ردد أسعد أفندي، أو شاهين آغا، في تلك األيام البعيدة

كانت تلك آخر فورة من فورات أسعد أفندي التي تالحقت في شبابه، 
قبل أن يرحل األتراك، وبخاصة منذ أن ظهرت البارجة دوالروش في البحر، 

  .واحتلّت فرنسا الالذقية
، وهو يضرب أبعد فأبعد في الجبل، مطوراً شبكة أبيه من الباعة آنئٍذ

المتجولين خلف حميرهم، ومحصالً الديون القديمة، أو مقرضاً لديون جديدة 
بفائدة زهيدة، كان يعجب بأوالء الفالحين الذين يتحدون فرنسا في معاقلهم 
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، أو في وبؤسهم، وتلتهب حماسته، فيوافيهم بأخبار الفرنسيين في المدينة
وتجود نفسه فيسامح بدين ورثه عن أبيه، أو . المسالك العصية التي اجتاز

يقرض بال فائدة، أو يشتري حماراً لبائع جديد في شبكته، ويرضى بنصف 
وحين يؤوب إلى المدينة، يخوض معركة جديدة مع . ثمن الحمار بعد سنين

  . على كل حالإخوته وامرأته، ألنه يفرط في اإلرث الذي لم يكن كبيراً
كانت الصدمة األولى التي جعلته يثوب إلى رشده، كما ردد إخوته 
وامرأته، حين أعلنت فرنسا تأسيس دولة العلويين، وخرج ابنه البكر شكيب 
مع الشبان بعد صالة العيد، يلوحون بالعلم العثماني وصور كمال أتاتورك، 

ضرب الشبان . لمقهىويخترقون شارع فرنسا، فينبري لهم مدير األمن أمام ا
وفي المساء اعتقل شكيب وسواه من الشبان المسلمين . المدير الفرنسي، وفروا

واضطر أسعد أفندي إلى أن . والشبان المسيحيين الذين لم ينجدوا مدير األمن
يتوسط جبرا السكادة كيال يحال ابنه إلى المحكمة، وهكذا خرج شكيب من 

  .السجن، ولكن في آخر أيام العيد
وبدا أسعد أفندي مهزوماً مثل . كان الثوار في الجبل قد ألقوا سالحهم

أي منهم، يركز همه في شبكة الباعة الجوالين، بينما أحمال الحمير تكبر 
وتتوالى، واإلخوة يلهثون في الشام وفي حلب خلف األصناف التي لم يصدقوا 

 -  شأن الفالحين في البداية أن ذلك المهزوم قادر على تسويقها في الجبل، فما
 بالنشاء أو اليانسون أو الما دهب أو الزنجبيل؟ ما -كان اإلخوة يتساءلون 

شأنهم بالفوة وبزر اليقطين وشوش الروباص وشوش البنفسج والحرمل 
  والكمليكا الحمراء أو الشقراء، والصمغ العربي؟

 من أما امرأته فما كادت أن تفرح بما تدر تجارة زوجها المبهمة الصغيرة
ربح وفير، وتزغرد لفوز ابنها بالبكالوريا، حتى عادت إلى مناكداتها، ألن األب 

وما لبث هو أن حل محل . أصر على أن يتابع ابنه دراسة الحقوق في الشام
إخوته في السفر إلى الشام، وإلى حلب قبل حلول الربيع، وضاعف من عنايته 

برا السكادة، حتى طلع بأرضه في القزلي، وتوسع فيما ورث بجوار أرض ج
  .حمادي الحسون في دربه من جديد
*     *     *  
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أسرع أسعد أفندي البس إلى مواجهة حمادي كيال يرى نفسه وفالحيه 
وكان يؤلمه . ضعيفاً، شأنه وشأنهم أمام شاهين آغا التركماني أو هيكازون آغا

رض، ثم أن يرى الفالحين ينكرون صنائعه، ويلحفون في زيادة حصتهم من األ
لذلك أوقف تحميل . يهددون، أو يمتنع بعضهم عن دفع الفائدة على ما استدان

الحمير، ورفع حمايته عن الفالحين الذين كانوا يترددون على الساحة، أمام 
وعاد الصبيان والشبان يتحرشون بالفالحين، والفالحون الذين . دكاكين إخوته
في الساحة، أو يفرون من ون ى أسعد أفندي في األرض يطأطئيتجرأون عل

وفجأة تمرد الفالحون على جبرا . هزء الصبيان والشبان، ومن ضربهم أحياناً
السكادة، ثم على أسعد أفندي، وقسموا الموسم على هواهم، أو على هوى 

  .حمادي الحسون، فجرى أسعد أفندي خلف جبرا السكادة، وهجم الفرنسيون
ة ما له بجواره من أرض، ورمح إثر ذلك باع أسعد أفندي لجبرا السكاد

وصبر على تجهم الدنيا طويالً، متجهماً مثلها، قبل أن تبدل فرنسا دولة . بعيداً
 شكيب ابن أسعد أفندي البس محامياً، العلويين بحكومة الالذقية، ويغدو األستاذ

  .من مدرسة بوقا الزراعيةأسعد أفندي البس  ابنبالل ويتخرج 
تشرب من نبع ديفه، والشوارع العريضة كانت المدينة قد صارت 

وبات أسعد أفندي يتسلل مع جبرا السكادة إلى . تبدلها، والكهرباء تنيرها
إال أن . النادي الوطني، يرتشف النبيذ، ويستزيد الدنيا من ضحكها، ويضحك

حمادي الحسون ظهر باسم الطويري، فيما أسعد أفندي غارق مع األستاذ بالل 
 في األرض الفسيحة التي اشترى قريباً -دى ابنه الثاني  كما حرص أن ينا-

من البحر، وفي القطع الصغيرة الكثيرة التي شارك فيها الفالحين، من القزلي 
  .إلى البودي

كانت أصناف الدخان تتنوع وتتبارى على يدي األستاذ بالل، بينما أسعد 
 واألوتيليا، أو  يتوه بين الطامسون- مثل الفالحين، والريجي نفسها -أفندي 

بين شك البنت والفرنساوي، فيترك لألستاذ بالل دخان المرتفعات، ويلتفت هو 
إلى التنباك والريفينياك في شريط البحر، وإخوته الذين لم يشاركهم في ذلك 

  .كله يتأكلهم الحسد
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أخذ ما يتناهى إليه عن حمادي الحسون، أو الطويري، يثير سخطه، 
وا إلى الطويرة من يدرب الحراس، أو ألن الطويري ليس ألن الفرنسيين أرسل
 إذ كان ألسعد أفندي أصدقاء عديدون ممن وضعوا -صار صديقاً للفرنسيين 

 بل ألن الطويري يبث الفرقة بين -يدهم بيد فرنسا، سوى جبرا السكادة 
الناس، يزيدهم، كما يقول األستاذ شكيب، جهالً فوق جهل، أو يرسل بينهم 

  .ول األستاذ باللبدعة، كما يق
ربما كان ذلك ما أقلق أسعد أفندي أيضاً من سعي المبشّرين المسيحيين 

ولئن كان قد . أو ما ذكّره بندرة الجوامع هناك، فيما الكنائس تتكاثر. في الجبل
 الصدر في كل شيء، إال أنه ورث عنه أيضاً ةورث عن أبيه التسامح وسع

. أداء الفرائض، على العكس من إخوتهاإليمان العميق، والحرص الشديد على 
وكان منذ شبابه ال يني يعد نفسه بالحج، كما وعد به امرأته، منذ كشفت 

ولم يكن يتحاشى، شأن سواه ممن يتجرأون . الحجاب عن وجهها ليلة الدخلة
كما لم . على التوغل في الجبل، أن يؤدي الصالة في البيوت التي تستضيفه

تركهم له يصلي وحيداً، أو على تغامز بعضهم منه، يكن يؤاخذ الفالحين على 
كان يتعلل لهم بالجهل، وينشد يوماً يراهم فيه أكبر دراية، وأقل . وهو يصلّي

  . فرنسا، أبعد عن الساحل، تزيده أمالًهافقراً، وكانت الطرق التي تشق
غير أن الطويري جاء يعرقل كل شيء، بل يعطله، كما أخذ أسعد 

لديه، أو أمام جبرا السكادة أو ابن الدباس، وسواهما من أفندي يردد خلف و
وبخاصة بعد ما مشت بنفسها إلى الطويرة الصبية التي كانت تثير . الزعماء

: إعجاب أسعد أفندي، كما تثير شهوة أو حقد شاهين آغا، بحسنها وجبروتها
  .حورية الحجل

لي لهيكازون بعيد الزواج الجديد للطويري باع أسعد أفندي ما له في القز
آغا، وهو يرقب الفالحين األرمن بأسى، يفرون منها، ومن كسب، لينجوا من 

وكان . صراع اآلغا األرمني مع الطاشناق، ومن رجال اآلغا التركماني أيضاً
صراع األتراك المطالبين باسكندرون ما زال يدوي في صدر أسعد أفندي، منذ 

الهم بيوم الجمهورية التركية، شهد، وهو آيب من أنطاكية إلى القزلي، احتف
  .وتمجيدهم ألتاتورك، ومصرع واحد ممن كانوا ينشدون لسورية
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كما تحاشى . منذ ذلك الحين لم يلتق أسعد أفندي بشاهين آغا التركماني
. جبرا السكادة، بعد ما طارت إلى باريس برقية مسيحية ضد المعاهدة والوحدة

كتب الكتلة في الالذقية، كما أمر سليم ولم يكن يسيراً عليه أن يتوسطهما في م
  .أفندي البسمة، بعد توبتهما

وقد يكون ذلك ما جعله يحمل بشدة على الطويري، حتى لو لم يكن إيثار 
ربما عد . الفرنسيين له قد تضاعف، وصيته صار يزاحم الزعماء القدامى

بوا أو الطويري خصماً أضعف، وأمل أن يروع االنتصار عليه اآلخرين، ممن تا
إال أن حماسة أسعد أفندي فترت بإعالن المعاهدة، إذْ أساءه فيها أن . لم يتوبوا

يكون لفرنسا حق إبقاء جيش غير محدود في دولتي العلويين والدروز لخمس 
كما أساءه، وأساء األستاذ شكيب، أن تربط العملة السورية بالعملة . سنوات

المطارات والمرافئ في أية حرب قد الفرنسية، أو أن يكون لفرنسا حق استخدام 
لكن . تنشب، أو أن يكون لها أن تنشئ قاعدتين عسكريتين طوال مدة المعاهدة

وما لبث أن غض . أسعد أفندي لم يتمرد على الكتلة، كما تمرد األستاذ شكيب
عما كان يسيئه، ما دامت الالذقية قد غدت محافظة تابعة لدمشق، واالنتخابات في 

  . كلها وشيكة، ولسوف يخوضها، ويجلس تحت قبة البرلمانأجزاء سورية
*     *     *  

وكما برر لنفسه، قبل الناس، انضمام جبر السكادة وشاهين آغا للكتلة، 
 لم يعد يوافق األستاذ بالل على أنها -أخذ يبرر ما في المعاهدة من ثغرات 

معارضة  وبعد قليل أخذ يبرر اجتذاب الطويري، على الرغم من -سيئات 
جبرا السكادة الذي كان أول من أكد أن المستشار لن يرضى بأقل من نائبين 

  .من غير الكتلة، وأن واحداً منهما البد أن يكون الطويري
وافق سليم أفندي البسمة على اقتراح أسعد أفندي، وأمر جبرا السكادة 

د إال أن الطويري الذي تعهد بتأيي. أن يفكر في الحاضر وفي المستقبل
المعاهدة والوحدة في مكتبي الكتلة، في الالذقية والشام، عاد بعصا مذهبة من 
المندوبية، فخشي أسعد أفندي أن يكون قد أخطأ أو خدع، بينما أخذ جبرا 

  .السكادة يستحسن ما أمر به سليم أفندي البسمة، ويعمل به
 ٣٦ م–التيجان 
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وكان . ضاعفت زيارات الطويري للمدينة من شكوك أسعد أفندي
 - وسواه من المكاتب الفرنسية -ينتقل كل مرة بين مكتب المستشار الطويري 

إال أن تأجيل االنتخابات، ومقاومة الطويري للمبشرين، طامنا . ومكتب الكتلة
بل إن جبرا السكادة صار غرضاً لها، وهو يؤيد المبشرين، وينسى أمر . الشكوك

  .النتخاباتسليم أفندي، فيتصدى للطويري، حتى اقترب الموعد الجديد ل
. إذ ذاك تبلبل أسعد أفندي، فال جبرا السكادة يرضى، وال الطويري

وفكر في أنه لو قاوم الطويري، وشطب اسمه من قائمة الكتلة، فسيكون قد 
ولئن وضع في القائمة العتيدة . نصر من يناصر المبشرين على من يعاديهم

الطويري، بل ألن ليس ألن فرنسا تريد . أي اسم بديل، فلن يتحقق له الفوز
غير أن الصحف . المرشح البديل لن يفوز بصوت واحد من جماعة الطويري

أخذت تتحدث عن الطويري، وسليم أفندي يسأل غاضباً عن الحقيقة، 
بل إنه يشكو إليه جبرا السكادة . النيابةبوالطويري ال يبدو ألسعد أفندي آبهاً 

داد قرباً وإثارة، لذلك ترك والمستشار نفسه بعد حين، وموعد االنتخابات يز
  .أسعد أفندي الحبل على غاربه، وأرجأ كل أمر إلى غد البرلمان

ثابر الطويري على صمته، كذلك أسعد أفندي، طوال الجلسات األولى 
للبرلمان، قبل أن يتهامس كثيرون من النواب في رفع الحصانة عن النائب 

  . مذكرات جلب وتوقيف بحقه-  أياً كانت -الذي أصدرت أو تصدر المحاكم 
إال أن . انقطع الهمس، أو ضاع في صخب انتخاب رئيس الجمهورية

الطويري غاب، ووقف فجأة الشيخ زين يسأل الحكومة عما تعتزم أن تواجه 
به صاحب الحصانة، النائب الذي جاءت به الكتلة إلى البرلمان على ذمتها، 

قل بشطر من سورية؟ ولم قبل أن يتفاقم أمره، وال يكتفي بالشعوذة، بل يست
  .يذكر اسم الطويري

تبع الشيخ زين عدد من النواب الذين جاءت بهم فرنسا إلى البرلمان، 
ثم وقف أسعد أفندي، وخطب . مهولين مما فعل الطويري، ومما سوف يفعل

طويالً، يعرض ما بدا له وللنواب جميعاً قضية خطيرة وطريفة معاً، ويلفت 
  .عنايتهم إليه ألول مرة
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هل الطويري عاقل أم مجنون؟ طيب أم ماكر؟ مؤمن أم كافر؟ كذلك 
وقبل أن يصفق له بعضهم، . ابتدأ أسعد أفندي، كأنما يسأل نفسه، ال النواب

ويضحك آخرون، كان الطويري قد اشتبه عليهم برجل دين ودنيا، مزواج 
قير، أو ولعله أيضاً فالح ف. وثري، قاٍس وألعوبة بيد امرأة، أو بيد فرنسية ما

بهلول ال يخلو من سحر، بسيط وطيب، مغامر وعنيد، قاتل األتراك قبل 
الفرنسيين، تطاول على الزعماء والمالكين، واستحق النفي إلى الرقة، كما 

  .أما اآلن فهو متمرد على الحكومة، وانفصالي. ظُِلم به
كذّب جبرا السكادة وابن الدباس وسليم أفندي البسمة وشاهين آغا 

. كماني أنفسهم، إذ بدا لهم ما يرسم أسعد أفندي للطويري أصدق مما يعرفونالتر
كما . ولعلهم لذلك استزادوه مثل عديدين، وبخاصة أن يسوق لكل صفة برهاناً

  .طلبوا منه أن يتصل بالطويري، ويوافي المجلس بالحقيقة عما قريب
 منح في الجلسة التالية وقف أسعد أفندي يخطب بحرارة أكبر، معارضاً

  :شركة البترول السورية حق التنقيب، وقال غاضباً
هذه هي الشركة التي :  خازوق جديد في الوحدة وفي االستقالل-

  !كأن الخوازيق تنقصنا. استحوا أن يسموها شركة البترول الفرنسية
غير أن سليم أفندي أرسل إليه قبل انفضاض الجلسة من يعاتبه على 

أما تيسير عبد البر الذي تكررت .  الكتلةإحراجه للحكومة، وهي حكومة
مصادفات جلوسه بجوار أسعد أفندي، والذي صفق له مع كثيرين حين انتهى 
من خطابه، فقد أصر على أن يتناوال العشاء سوية في فيفا فيلّال، عربوناً 

  .للصداقة، وتقديراً للشجاعة والصراحة، ولم تطل الجلسة بعد ذلك
*     *     *  

ولم يكن قد عرف مطعم . أسعد أفندي قد تناول النبيذ منذ شهورلم يكن 
لذلك أخذ يعب النبيذ الذي قدمته بنفسها، كأن . السيدة اإليطالية البهية من قبل

ولم . به عطشاً، وقد أنس، منذ استقر به الكرسي الوثير، لألضواء الخافتة
. طلقت زهوهتلبث شقرة السيدة، أو هبة عطرها، كلما عبرت قريباً، أن أ

وربما كان النبيذ قد فعل أيضاً، قبل أن يلوح تيسير عبد البر بمفاتيح السيارة 
  .التي لم يعد يليق بالنائب الجريء أالّ يحملها
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 أصر أسعد أفندي أن يرد به دعوة تيسير في  الذيفي العشاء التالي
  :المطعم نفسه، عادت المفاتيح تلوح بالسيارة

للناس بخمس وسبعين عثمانللية، وألسعد . ك أوستن، كأنها مفصلة ل-
مئة كيلو بالساعة، وكل . عمولة الوكالة عثمانللية واحدة. أفندي بواحد وستين

. مائتين وأربعين تنكة بنزين، ولو أن مثلك تهمه السيارة قبل مصروفها القليل
وكما أقسمت البارحة، يمين باهللا ال . عروس يا أسعد أفندي. أنت ما تفحصتها

  .قبض ليرة حتى تقودها إلى الالذقيةأ
كان تيسير يتكلم بحماسة، وأسعد أفندي يتلمس ذقنه، ويتشمم أصابعه 
منتعشاً بأثر الكولونيا، مرسالً النظرات الناعسة إلى السيدة الشقراء التي تبتسم 

  :ولما أجفله صمت تيسير تنحنح وقال. من بعيد
  .هذه عطر. نياكولو هذه ليست.  يا أخي االتيكنسون رائعة-

  :قال تيسير ضاحكاًَ وقد فطن إلى انشغال أسعد أفندي عنه
. من يوم فتحت الوكالة تعودت عليها.  أنا أفضل الجان ماري فلورينا-

  .ولكن نحن في األوستن يا صاحبي ال في الكولونيا والعطورات
  :واقترب هامساً

  .الطليانية عينها عليك.  إنما الحق معك-
، وبصحبة تيسير خاصة، وسواه أحياناً، صار يتردد على ومنذ ذلك العشاء
والسيدة البهية ال تفتأ ترميه بابتسامتها، وهو يغض حين . المطعم كلما تسنّى له

ويتململ حين يراها تنحني فوق طاولة أخرى، . تعبر قريبة منه، أو تهمس مرحبة
د ولثم حتى إذا عادت إلى جلستها قبالته، تنه. أو تضحك من وشوشة أحدهم

كأسه، وغامت عيناه في الظالل التي تلفّها، يرجو أن تظل كذلك، بعيدة وفاتنة، 
كأنما يتفيأ من الحر، أو يالقي ندى الفجر على زجاج النافذة التي ألف في 

  .األوتيل، كما ألف نافذة غرفته المطلة على البحر في الالذقية
إال أنه لم . ه في الشامكذلك غدا المطعم جزءاً حميماً وضرورياً من إقامت

  .يذهب إليه وحيداً إال في تلك الظهيرة التي كان يتأهب فيها للعودة إلى الالذقية
*     *     *  
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كان يقود السيارة بحذر أكبر إلى خارج المدينة، لكنها توجهت إلى 
دخل . المطعم، تمنيه بنظرة أخيرة، وغداء أشهى مما تناول في األوتيل

رتطم باألستاذ فؤاد الباشا الذي كان قد ألف أن يبادله التحية، مسرعاً، فإذا به ي
تلعثم أسعد أفندي باعتذاره، . بعد ما جمع بينهما تيسير في عشاء غير بعيد

وجلس يتحاشى ركن . فاشترط فؤاد أن يشاركه الغداء، كي يقبل االعتذار
  :السيدة الشقراء، ويداري اضطرابه، فإذا بها قبالته تحيي وتسأل

  ل كنت تبحث عن أحد؟ ه-
نفى مبتسماً، وتنهد مسترخياً وهي تبتعد، وإذا بثالث ينضم إلى الطاولة، 

كرر اعتذاره لألستاذ فؤاد، وهم باالنسحاب، لكن . لم يسبق أن رآه في المطعم
. حرد فؤاد، أو ابتسامة السيدة التي اقتربت ثانية، أعاداه إلى الكرسي الوثير

 وثناء فؤاد وصاحبه -توافيه، من قريب ومن بعيد وبين االبتسامة التي ظلت 
على النائب الوطني، وما راحا ينثران عن شركة نفط العراق، والشركة 

 امتد الغداء طويالً، ولم يعد بوسعه أن يسافر، -السورية للتنقيب عن البترول 
  ما دام ال يحسن القيادة نهاراً، فكيف به ليالً؟

يضاً، إذْ شغلتْ صباحه زيارة فؤاد في اليوم التالي أجل السفر أ
وصاحبه في الشركة، ثم زيارته معهما لمديرها، ثم شغلتْ ظهيرته حتى 

وحين عاد لهفان إلى فيفا فيلّال، كان قد تقبل . المساء صحبة المدير إلى بلودان
شاكراً أن يكون نائباً آخر من النواب المؤازرين لشركة نفط العراق، وأن 

كافأة شهرية تعادل راتبه، كما كانت حماسته أكبر ضد تخصص له الشركة م
  .الشركة الفرنسية، ال السورية

صباح اليوم الثالث فوجئ بتيسير يلوح له، فيما كانت السيارة تعبر 
  :ومع تيسير كان عبد الودود الذي قال ضاحكاً. بالوكالة مسرعة

  .كنّا بذكرك.  ابن حالل-
   خير إن شاء اهللا؟-

  :سأل متعجالً
  . كله خير-
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قال . قال تيسير وأومأ إلى عبد الودود، وهو يقدم الكرسي ألسعد أفندي
  :عبد الودود

 كنّا نقول لو تفتح وكالة مثل هذه الوكالة في الالذقية، قبل أن يسبقك -
  .ويسبقنا أحد إليها

  :التفت أسعد أفندي إلى تيسير مستخفاً
   ما خطر لك ذلك إال اآلن، وأنا مسافر؟-

  :الودودقال عبد 
  . نؤجل السفر، والنهار على كل حال في أوله-

  :قال تيسير
 في الالذقية اآلن حوالي مائتي سيارة مثل سيارتك، غير الشاحنات -

ولو كان للوكالة . أنا وحدي بعت هناك السنة الفائتة تسع سيارات. والبوسطات
الون، صالون مثل هذا الص: واألمر بسيط. فرع في الالذقية كنا بعنا الضعف

بسيارة واحدة مثل سيارتك، يزيد الربح على راتبي . شاب ذكي، والباقي علي
  .وراتبك من النيابة

استرخى أسعد أفندي ضاحكاً، وقد تماثل له مكتب شركة نفط العراق، 
والمطعم القريب، ويوم آخر في الشام، يستزيد فيه من عطر السيدة الشقراء، 

وقبل أن يستجيب لعرض . ي الالذقيةويغدو صاحب وكالة أمية للسيارات ف
تيسير وعبد الودود تمنّى أن يبكر عليه في الغداة ما يستبقيه في الشام من 

  :جديد، ثم بسط كفاً لتيسير، وكفاً لعبد الودود، وقال
  .اتفقنا.  بسم اهللا-

*     *     *  
وزاره الحاكم . تقاطر المهنئون إلى بيته فور شيوع خبر عودته

وتجمهر العشرات . ض شيوخ الحارات ومخاتير بعض القرىوالمحافظ وبع
من الشبان في الليالي األولى، كما تجمهر في الصباحات التالية عشرات من 

وجابت سيارته المدينة مراراً قبل أن تنأى إلى حيث أوقفتها وعورة . الفالحين
  .الطرق القديمة والجديدة في القرى، إال أنها تحاشت طويالً حمى الطويري
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وفي الخطب التي ارتجل، أمام بيته، أو في مكتب الكتلة، كما في أحاديثه 
التي أشبهت الخطب، على بعض البيادر أو أمام بيوت بعض المخاتير، أطلق 
أسعد أفندي الضحك والسخرية والتصفيق، وأثار االهتمام أيضاً، كأنه تحت قبة 

اإليمان، والديون التي ما البرلمان، ولسانه يتقافز، بين الغالء والعدل والصبر و
زال سقوط الفرنك يفجرها بين الدائنين والمدنيين، لينتهي مرة إلى ما يجري في 
اسكندرون، وأخرى إلى ما يجري في فلسطين، ثم يختم كل حديث أو خطبة 
واعداً نفسه ومن أمامه بالفرج العميم، ما دامت الوحدة تلوح، مهما كاد الكائدون 

ولم يكن قبل . علن، أو تستروا بالدين والطائفة، وبالعشيرة واللغةفي الخفاء وفي ال
  .أن تقترب السيارة من حمى الطويري ليسميه

بعد األسبوع الثالث والمقام يستقر به، أخذ يبحث عن صالة تليق بالوكالة، 
وقبل أن ينتصف الصيف امتألت الصالة الفسيحة في . وبإلحاح تيسير عبد البر

يارتين صغيرتين، ودراجتين ناريتين، وجرار، وستة من حي النصارى بس
القالطق، ومكتب صغير، وبدأ ثالثة من أبناء إخوته يروحون ويجيئون، في 

  .الصالة وأمامها، وهم ينتظرون قرار عمهم باختيار أحدهم كي يدير الوكالة
  :تخوف األستاذ شكيب مما عده مغامرة من أبيه، وقال ليلة افتتاح الوكالة

. ألغنياء الذين يمكن لواحدهم أن يشتري، خائفون أكثر من الفقراء ا-
نسينا ما جر تخفيض الفرنك مرة ثانية، ومن أسابيع حتى اليوم، على الليرة 

  السورية، وما فعل بجيوب الناس؟ كيف للوكالة إذن أن تعمل؟
كان البيت قد هدأ منذ قليل، بعد الجلبة التي أثارها نحر ثالثة من 

وكان أسعد أفندي بالغ الحبور، كأن البشرى بالفوز في . ، وتوزيعهاالخرفان
  :ولعله لذلك ترك األستاذ بالل يرد على شقيقه. النيابة قد تجددت

التسهيالت التي .  أنت ما أعجبتك الوكالة من ساعة ما بشّرنا بها أبي-
 .هي وحدها تجعلنا على البر. قدمها تيسير عبد البر ال يقدمها أخ ألخيه

الصيف الماضي كان أعسر على الناس، والتخفيض السابق للفرنك كان 
  أصعب، فهل انقطع األغنياء أو الفقراء عن البيع والشراء؟

  :قال أسعد أفندي مستحسناً
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 األستاذ شكيب ال يذكر تخفيض الدوالر واالسترليني والين منذ -
  .تلك األزمة كانت أصعب، وها هي مرت بسالم. سنوات

  :اذ شكيب أباه، متجاهالً شقيقهخاطب األست
 من أزمة إلى أزمة فقدت األعناق والمعاصم من الذهب، كما يقولون، -

ولكن سبع سنوات . أنا أذكر ما تقول. ما جمعه الناس خالل مئات السنين
  .وما هو قادم أدهى. كادت أن تبلع كل ما ادخره الناس أو توارثوه

  :أشاح أسعد أفندي مبتسماً، وقال
بدالً من كالمك هذا، تعال نفكّر فيمن يدير . اهللا وال فألك يا أستاذ فأل -
  .الوكالة

  :سأله بالل
   من غيرك؟-

  :قال شكيب
الدكاكين األخرى أهم، سواء من أجل . األرض والفالحين أهم.  غلط-

  .المال، أم من أجل الناس، والنيابة أيضاً
  :قال أسعد أفندي

.  هذا ما قاله لي كل من شاورتهم. اآلن كالمك معقول يا أستاذ شكيب-
الوكالة تحتاج إلى إشرافك وإشرافه . كل هذا يزيد التعب عليك وعلى بالل

  .أنا مضطر ألن أغيب كلما انعقد البرلمان. أكثر من غيرها
  :قال بالل

  .علي الوكالة.  أنا مستعد-
  :سأل أسعد أفندي

  ... واألرض والدخان والفالحين-
  :قال بالل مقاطعاً

  . أنا أدبر كل األمور.  تهتم يا أبي ال-
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  :قال شكيب
   وأنا المحاماة تكفيني، فكيف بالدكاكين؟-

  :غمز بالل وهو يسأل شقيقه
   المحاماة والدكاكين أم السياسة يا أستاذ شكيب؟-

  :قال أسعد أفندي
  . اتركونا في فرحتنا، واسألوا اهللا التوفيق-

يتبعه، فيما أخذ األوالد ونهض إلى غرفته مطمئناً، ودعاء أم شكيب 
  .يصخبون

*     *     *  
أمام الوكالة تكرر ظهور عدد من المسلحين الذين قيل إنهم جيش أو 
درك الطويري، فغص أسعد أفندي بفرحة الوكالة وبالحب الذي يفيضه على 
من حوله، في الوكالة أو في البيت أو في السوق والقرى التي تنحر له على 

 لكن الطويري أخذ يقلق سعادته، بما يتواتر عنه أو عن .بيادرها الخرفان
حورية الحجل والفرقة الفدائية، على ألسنة الفالحين أو األستاذ شكيب واألستاذ 

  .بالل، أو في مكتب الكتلة وفي دكاكين بيت البس وسواهما من السوق
كذلك انضاف إلى ما امتألت به جيوبه من األوراق الزاخرة بمطالب 

والفالحين، ذلك التقرير الذي أنسته الوكالة إياه، والذي قد يكون األحياء 
وألنه حرص على أن ينأى عما يزيد من القلق، لم . البرلمان ال يزال ينتظره

: يتصل بالطويري، كما أوصى البرلمان، واكتفى بما سماه في التقرير
  .المصادر العليمة والموثوقة

لجلسة األولى من الدورة في نهاية الصيف توجه إلى الشام، بعد ا
وربما . وترك التقرير وأوراقه األخرى في غفوة جيوبه. الجديدة للبرلمان

نسيها، وهو يتابع جلسة بعد أخرى مالسنات رئيس الوزراء مع بعض 
  .النواب، من الكتلة ومن خارجها، بسبب ما يجري في اسكندرون
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جيز، بعد قرابة لكن الشيخ زين دفع يد أسعد أفندي إلى ذلك التقرير الو
  :الشهر، حين وقف يهدر، وسبابته تشير إلى عمامته وصدره

 من هذا المجلس، ومن هذه الحكومة، بارك من بارك أوامر أتاتورك -
. ما كان واحد منكم صغيراً. للشيوخ بنزع هذا اللباس، وكل لباس ديني

تشتم األصوات نفسها اليوم . الصغير بينكم كان قطع الثالثين في ذلك الوقت
البد أن تظهر، . الحقيقة تظهر دائماً. الحمد هللا. أتاتورك، وتندب اسكندرون

. أتراك اسكندرون أنفسهم في ذلك الوقت وقفوا ضد ذلك القانون. مهما تأخرت
وال أظن بيننا من ال يعرف كيف رفضوا القبعة أيضاً، بل كيف ظلوا يكتبون 

 المعالي الوزراء، فماذا فعلوا أما نوابنا األفاضل، وأصحاب. بالحروف العربية
  من ذلك اليوم إلى هذا اليوم؟

  :خاطب فاتح بك الشيخ زين ممازحاً
 لماذا أمرت فرنسا راهبات المحبة، ومن بقي من المبشرين في -

  تركيا، بالخضوع لذلك القانون، بعد أن ظلت ترفضه سنوات؟
  :قال نصيف أفندي ابن بشارة بحدة

ك القانون لسنين، أما البروتستانت فخضعوا  نحن على األقل قاومنا ذل-
  لماذا خضعت لندن وواشنطن يا فاتح بك؟. له منذ صدر

  :عادت الهمهمة أقوى، واختلط صوت أسعد أفندي بصوت رئيس البرلمان
 لو شغل سيدي الشيخ زين نفسه حين كان في باريس بحضها على -

ضه لها ضد الوفد االستمرار في رفض ذلك القانون، أما كان أفضل من تحري
  والمعاهدة؟

واندست أصابعه في جيبه اليمنى، تتفحص األوراق، ثم تنسحب، ورأس 
 أفندي يحمل الشيخ زين يتخلق بال عمامة، ويغدو رأس الطويري، فتابع أسعد

ين، واألصابع تندس في جيبه اليسرى، وتميز التقرير بحرارة على االنفصالي
سمى الطويري، ولم يفضل عليه الذين ولما . من بين عدد آخر من األوراق

  :يتدرعون بالدين أياً كانوا، صفق نواب كثيرون، وانبرى الشيخ زين يخاطبه
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 متى ننتظر التقرير الذي طلبناه منك لىإ.  مليح أنك سميت الطويري-
  عن هذا الملحد؟

أما .  اهللا سبحانه وتعالى يحاسبه ويحاسب غيره على الكفر واإليمان-
  .ا هوالتقرير فهذ

قال أسعد أفندي، وهو يفرد التقرير من األوراق األخرى، ويتقدم نحو 
  .سكرتير البرلمان

  :قال هنيدي بك
  . اقرأه لنا قبل أن تسلمه للرئاسة-

أرهف . تبادل السكرتير ورئيس البرلمان النظر، ثم بدأ السكرتير يقرأ
. ب التقريرأسعد أفندي السمع، ربما أكثر من نواب كثيرين، كأن سواه من كت

لم يعد يشك في أن الطويري . وازداد خوفاً من انقطاع الطويري عن البرلمان
أطرق خجالً، يؤاخذ التقرير على أنه . حسم أمره، وأكمل حلفه مع الفرنسيين

ال يسمي تجار السالح بأسمائهم، وخاصة من يجلس غير بعيد عنه، من 
 إلى من يعارض المعاهدة تضاعف خجله ألن التقرير يكتفي باإلشارة. النواب

تمتم باألسماء . من الفرنسيين، فيدفعون الطويري إلى أن يكون عائقاً أمامها
التي يعرف، ورفع رأسه معجباً عندما صرح التقرير بمن يجعل اسكندرون، 
من الفرنسيين إلى الذين يعارضون المعاهدة واالستقالل والوحدة، العائق 

رير يصنف الطويري عائقاً تالياً، أصغر حقاً، تمتم التق. األول أمام المعاهدة
همهم نواب . لكنه ال يقل خطراً، وندم أسعد أفندي على أنه لم يكتب ذلك

كثيرون، فأدرك أن التقرير وصل إلى غايته، وطالب برفع الحصانة عن 
النائب، ليس من أجل أن يحاكم بالدعاوى المقامة ضده، قبل أن يكون نائباً، 

 دعوى جديدة وحاسمة، يقيمها النواب، أو الحكومة، أو وحسب، بل من أجل
  .الحق العام، على مواطن اسمه حمادي الحسون، والمعروف بالطويري

عندئٍذ أطرق أسعد أفندي مرتبكاً، وفكر في أن مثل هذا األمر ال يعالج 
البد . وإذا لم يكن ثمة مناص منه في النهاية، فالنهاية ال تزال بعيدة. كذلك

يتصل بالطويري، يعينه على نفسه أو على حورية الحجل أو على ألحد أن 
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الفرنسيين، علّه يرتدع، كيال يطلق الرصاص ثانية في تلك الشعاب، أو كيال 
بيد أن النواب كانوا قد وافقوا برفع . يكون أسعد أفندي نفسه أول من يفعل

السري، األيدي على ما اقترح التقرير، فوقف أسعد أفندي مطالباً بالتصويت 
وعمت الفوضى قليالً، قبل أن تنصاع لمطرقة الرئيس، ويتبين النواب 

  :صوت رئيسهم
  .هذه أول مرة ترفع فيها الحصانة عن نائب.  أسعد أفندي على حق-

  :قال الباشا شكيم مهوناً
بل أظنها المرة المائة والعشرين، أم أننا نسينا .  أظنّها المرة العشرين-

  ان السابق، وقبله بالجمعية التأسيسية؟ما فعلت فرنسا بالبرلم
  :قال رئيس البرلمان

وعلى .  هذه المرة نحن نرفع الحصانة عن نائب، منتخب شرعياً مثلنا-
أنا أضيف إلى . أية حال فالمسألة حساسة، وال تنفع فيها الحماسة وحدها

ما زال . اقتراح أسعد أفندي بالتصويت السري، أن نؤجل ذلك إلى جلسة قادمة
  .مامنا شهر، بل أكثر، في الدورة الحاليةأ

ضج نواب كثيرون يرفضون التأجيل، وبدل بعضهم مكان جلوسه، 
  :فانتقل تيسير عبد البر إلى المقعد المجاور ألسعد أفندي موشوشاً

  . يجب أن نخرج سوياً بعد الجلسة-
ولما . لم يرد أسعد أفندي، إذ كانت الجلسة التي هدأت تصخب في داخله

ثم سكن .  توزيع األوراق على النواب، تحرز من عيني تيسير وضحكتهبدأ
تماماً عندما بدأ فرز األوراق، حتى إذا ظهرت ورقة غير موافقة على رفع 

لكن ورقة . وخيل إليه أن عيون النواب تنصب عليه. الحصانة، ارتجف
نفّس أخرى غير موافقة ظهرت بعد قليل، وتلتها ثالثة قبل الورقة األخيرة، فت

الصعداء، يحمد اهللا على النجاة من فضيحة ورقته التي رفضت رفع الحصانة 
وقبل أن يعلن الرئيس رفع الجلسة إلى الغد، التفت أسعد أفندي . عن الطويري

  :إلى تيسير عبد البر هامساً بوقار
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  . خير يا أخي؟ دعوتك اليوم كأن وراءها غرضاً، ال سهرة في فيفا فيلّال-
ارتد أسعد أفندي، كأن تقرير . ن جيبه مغلفاً منفوخاًأخرج تيسير م

  :الطويري يعود إليه، وسأل مرتاباً
   ما هذا؟-

  :همس تيسير بخوف
ألم تنتبه عندما صورك المصور وعيناك .  اقرأ وتفرج على الصور-

  تأكالن المرأة؟
   أية امرأة؟ جننت يا تيسير؟-

همس بخوف سأل بصوت مبحوح، وأصابعه تهتك المغلف، وتيسير ي
  :أكبر

من . فيفا فيلّال يا أسعد أفندي.  مقابلة مع اإليطالية التي عشقت الشرق-
بين صورها في المطعم ما ظهر رجل معروف إال أسعد أفندي البس واألستاذ 

  .فؤاد ابن الباشا شكيم
  .نجونا من فضيحة التصويت، وقعنا في فضيحة أكبر.  فضيحة-

وتريث حتى . نواب قد بدأوا يخرجونهمس، وهو يبعد المغلف، وكان ال
أوشكت المقاعد أن تخلو، ثم تحامل على هلعه، ومشى وحيداً، يرفض أن 
يرافق تيسير إلى أي مكان، ويتعجل األوتيل، يدعو اهللا أن يبعد الجريدة عن 

ولما وقعت . سبيل األستاذ شكيب أو األستاذ بالل، ويعلن التوبة عن أية نزوة
كنسون أفرغها في المرحاض، وأقسم على أال يستعمل عينه على زجاجة االتي
  .بعد الليلة أي كولونيا

*     *     *  
ولم . ومن الشام فر في العاشرة ليالً، العناً نوابها ومطاعمها وجرائدها

لم يكن يقود السيارة، بقدر ما كان . يصل إلى بيته حتى العاشرة صباحاً
در ما فوجئ بنفسه، وهو يلجأ إلى ولم تفاجأ األسرة به، بق. منزوياً فيها

  .الحمام، ثم إلى السرير، ويتابع انزواءه، ال الراحة من السفر، كما ادعى
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تناول لقمتين صغيرتين . ظهر يومه الثاني توسط أسرته أمالً في النجاة
لحق به األستاذ بالل . من المقلوبة التي تجيد أم شكيب طهوها، وحمد اهللا

. سم الصلبان المعقوفة على السبورة في التجهيزيشكو شقيقه فيصل الذي ير
أمر أسعد أفندي األستاذ شكيب بتحذير . احتجت أم شكيب على هذا الشبع

  :بلع األستاذ شكيب اللقمة بعسر، ثم همس. الشاب المندفع
  .إن شاء اهللا على يده تنكسر رأس فرنسا.  اهللا يأخذ بيدك يا هتلر-

  :خاطب األستاذ بالل شقيقه ساخراً
مع العصبة أم مع القوميين السوريين؟ كلكم :  باهللا عليك أنت مع من-

  .صرتم نازيين أو فاشيين أو ما أدراك؟ أنت يا أخي جنّنت فيصل
  :طافت نظرات األستاذ شكيب على وجه أمه وأبيه، وهمس وهو يقف

  . أظن فيصل في الحبس-
  :شقيقهشهقت األم، ووقف أسعد أفندي، فيما األستاذ بالل يصيح ب

   تظن؟ ما المعنى؟ هو في الحبس أم ال؟ ماذا تخبئ عنا؟-
  :قالت األم ناحبة

تأخر كعادته، خلّيه، متى ما :  فيصل في الحبس وأنا أقول لنفسي-
  رجع يتغدى؟

ارتدى أسعد أفندي ثيابه صامتاً، ومشى إلى السراي على مهل، ولم 
لسيارة صامتاً إلى البيت، يغادرها حتى ُأحِضر إليه ابنه قبيل الغروب، فقاد ا

وانتظر حتى هدأت فرحة األم بابنها، قبل أن يصب لعناته على أوالده، 
إال أن فيصل تصدى له، فتصدى األستاذ بالل . واألحزاب، والنازية والفاشية

لفيصل، وتصدى األستاذ شكيب لألستاذ بالل، وولولت األم، وصاح الصغار 
مرة في صراع أبنائه الثالثة معه، أو هلعين، وضاع صوت أسعد أفندي ألول 

عندئٍذ أعد حقيبته . فيما بينهم، وامتد ذلك حتى نافت الساعة على العاشرة
  .بنفسه، وفر إلى الشام

*     *     *  
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في األوتيل غدا منزوياً، كذلك في البرلمان، في الوكالة أو اللونابارك، 
البرجيس، وبخاصة وتيسير عبد البر يضيق بالصمت أو األرجيلة أو لعب 

عندما يحين وقت السهرة، فيدع أسعد أفندي لعبد الودود أو لمن يكون 
بصحبتهما، ثم صار يدعه وحيداً، وال يلبث أسعد أفندي أن يأوي إلى غرفته، 

  .يطلب العشاء إليها، يصلّي أو يغتسل، ويلهي نفسه، حتى يظفر بها النوم
 تحن إلى الالذقية، أو إلى بيد أنه ما كاد أن يألف ذلك، حتى أخذت نفسه

أن يخطب في البرلمان، أو أن يتعشى خارج الغرفة، في أي مطعم، سوى أن 
وما كاد يعد النفس الحزينة ببعض ما تتمنى، حتى نقل . يكون مطعم فيفا فيلّال

إليه تيسير تحية السيدة اإليطالية، وعتبها على انقطاعه، ودعوتها المفتوحة، 
 على فرحتها التي جعلت عيني تيسير تغمزانه، ويبعد فقضى ليلته يقرع نفسه

خياالت المطعم والمرأة الشقراء وزجاجة النبيذ والمصور والجريدة، وفي 
  .الصباح غادر الشام هارباً

وأخذت الطريق تملص منه، وهو ال يتبين . كان الثلج قد كسا الطريق
ستجير باهللا، ويتابع وحين يلجم السيارة تنفتل أو تزحط، في. أجنابها، وال الحفر

ولما وصل إلى حمص كان . أبطأ، وهو يفتقد السيارات التي كانت تسبقه دوماً
النهار قد ولّى، وكان جائعاً ومنهكاً، والسماء أبدلت الثلج بالمطر الذي ينصب 
انصباباً، فأقسم على أالّ يعود إلى الشام حتى يولي الشتاء والربيع، ولجأ إلى 

  .أوتيل زهرة حمص
الضحى تابع السفر حذراً من المياه التي ضيعت أيضاً أجناب في 

ولما اقترب من الالذقية فوجئ . الطريق وحفره، ومن السماء المكفهرة
وفكر في أن يلجأ إلى . بالرياح، وخيل إليه أن البحر طاغ، البد، على البر

ت، بانياس، ثم جبلة، لكن السيارة ظلت تصابر حتى ألجأته في المساء إلى البي
  .وقد عاد المطر ينصب انصباباً

الزم البيت حتى انقضت العاصفة بعد أربعة أيام، مخلداً إلى الدفء، 
قريراً بالوئام الذي ألفى البيت يهنأ به، يشفق على األستاذ بالل من الخروج 
إلى القرى، وصفير الريح يشتد، وهو ال يجرؤ على أن ينغص الهناءة، فيسأل 
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ويتأمل . ا كان حقاً يجري مع أي من األحزاب الجديدةاألستاذ شكيب عما إذ
فيصل الغارق في كتبه، يدعو له بالنجاح، وتلتمع عيناه بالثقة، فالبد لفيصل 

  :وحين يحدث امرأته بذلك، تقول. أن يدخل المدرسة الحربية
. ولوال الكرمليت كنا زوجنا الكبيرة. صرن صبايا.  فكر في البنات-

بكالوريا بجيبه، ويظهر أن درس الحبس أفاده، لكن ال. فيصل ما عليه خوف
  البنات يا أسعد أفندي؟

*     *     *  
بعد انقضاء العاصفة ظل يؤثر أن يقضي أغلب وقته في البيت، يتلذذ 

وقد . براحة جسده ونفسه، يأكل بنهم، ينام طويالً، يقبل على ضيوفه بود أكبر
لسكادة، وأن يحدثه عما دار زاد بهجبته أن يزوره بعد انقطاع طويل جبرا ا

  .في البرلمان خالل غيبته
  :قال جبرا ضاحكاً

أجلنا إعفاء الشركات المساهمة من رسم .  افتقدناك يا أسعد أفندي-
لوال . لكن فتح اعتماد لتشغيل سكة الحجاز انتهى. التمغة حتى تكون حاضراً

  .كثرة الذين هربوا من شتاء الشام لكنا انتهينا من أمور كثيرة
  :قال أسعد أفندي ونظراته تالحق كلخ أسنان جبرا

. هذا يزيد الناس رغبة بشراء األسهم.  إعفاء الشركات ضروري-
علينا أن نغري الناس . بغير الشركات المساهمة ال يقف اقتصادنا على رجليه

ما عاد واحد وحده وال عشرة يقدرون على . بهذه الشركات يا أخي جبرا
ما سمعت بالذين يفكرون بمعمل . جاز ضروريةوسكة الح. تأسيس شركة

للسكر يغذي الشام والمملكة السعودية واليمن نفسها؟ مثل هذا المعمل يمكن أن 
  .يقوم باألسهم، وبالسكة

  . ومنح الشركات الفرنسية حق التنقيب عن النفط في سورية تم أيضاً-
  :فوجئ أسعد أفندي، وسأل غاضباً

   كيف تم هذا؟-
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  :، ثم قال متودداًصمت جبرا قليالً
ما رأيك أن نتناول .  عندي ضيف فرنسي كبير يهمه أن يجتمع بك-

الرجل . الغداء معاً غداً في بيتي؟ ما رأيك أن نخرج ثالثتنا صباحاً إلى كفرية
  نتفرج ونحكي؟: يريد أن يزور شركة االسفلت والزيت هناك، وبالمناسبة

*     *     *  
ت ريبته تتضاعف، بعد ما تبين أن الضيف  الشركة كانلىطوال الرحلة إ

كان أسعد أفندي متوفزاً، على . هو مدير الشركة السورية للتنقيب عن النفط
الرغم من انجذابه إلى الربيع الذي بدأ يلون األرض، وإلى القاطرات الهوائية 

وزادت في توفّزه نظرات العمال الذين . التي تنقل االسفلت من المنجم إلى المعمل
ولم تفارقه . وا يرشقون بها الضيوف في المطحنة والمجبل، كما في المنجمكان

  .تلك النظرات، حتى تبدى له البحر رائقاً من شرفة بيت جبرا
قبل أن يبدأوا بتناول الغداء نحى المسيو شارل غليونه، ومسد لحيته 

  :وهو يقول
اجة والبد أنك تدرك الح.  أسعد أفندي نحن نقدر حرصك على بالدك-

على األقل في مجال النفط، . الماسة لسورية إلى األصدقاء في بعض المجاالت
أنا ال أريد أن أتكلم عن مجاالت أخرى ال أعرفها، وال أريد أن أصد شهيتنا 

  .كلنا بالسياسة
  :قال أسعد أفندي، وهو يتأمل الغليون وأصابع المسيو شارل النحيلة

  .النفط وغيره، كله سواء عندي.  الحاجة والمساعدة لغير االمتيازات-
  :عب المسيو شارل نفساً عميقاً من غليونه، وقال وهو ينفث الدخان بتلذذ

 كان البد من إذا: ولكن اسمح لي أن أسألك.  أعرف أنك ستقول هذا-
التنقيب، وأنتم عاجزون عنه اآلن، وربما بعد عشرين سنة، فهل نترك االنكليز 

أم أنك مثل ملك الرياض تفضل األميركان، ولو مثالً ينقبون، ونحن نتفرج؟ 
  تظاهرت بحب غيرهم؟

  . ال أنتم وال االنكليز، وال األميركان-
 ٣٧ م–التيجان 
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   من إذن؟-
ساعدونا بال امتيازات، من يساعدنا . نحن، ولو بعد مائة سنة.  نحن-

  .ال أحد يساعدنا لوجه اهللا. ويأخذ حقه بال امتيازات، أهالً وسهالً
  .أنت جائع مثلي. سياسة ال تجرنا إلى ال-

  :قال الخواجة جبرا
قد نشيخ، وهي ال تزال .  هذه قضايا عمرها طويل، لن نبتّ فيها اآلن-
مسيو شارل أسر لي حتى نختار، . وما دامت كذلك خلّونا في يومنا. بال حّل

أنت وأنا، من نراه يصلح من النواب األفاضل، ليكونوا معنا في مؤازرة 
  ت لكل مؤازر مكافأة سنوية كبيرة، من تقترح؟والشركة خصص. شركته

   قبل أن أقترح ضمنتني؟ ما المؤازرة المطلوبة يا جبرا؟-
  .سأل أسعد أفندي متّهماً

  . في الوقت الحاضر، ال شيء-
  :قال المسيو شارل، فسأل أسعد أفندي باستفزاز

   وفي المستقبل؟-
  :قال المسيو شارل

مساعدة هناك، لماذا نسبق  قد تحتاج الشركة إلى مساعدة هنا، -
  الوقت؟

   بالفصيح؟-
  :سأل أسعد أفندي ساخراً، فنظر المسيو شارل بضيق إلى مضيفه، وقال

.  كل الشركات الكبيرة لها أصدقاؤها من الزعماء، في كل مكان-
مكافأة شركتنا ضعف . نحن أحق منها بوقوفك معنا. شركة نفط العراق مثالً

ال تنس . لمكافأة، نحن نفيدك بما ال يقدرون عليهوبغير ا. مكافأتها على األقل
  .أننا شركة فرنسية، وفرنسا هي التي تحكم هنا، ال بريطانيا

  :وقف أسعد أفندي زائغ النظرات، وتهدج صوته
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. أنا وغيري نستحق أن تفعلوا بنا أكثر من ذلك.  واهللا معك حق-
 أدراك أني وفوق هذا تتجسسون علينا؟ ما. بيعونا واشترونا على هواكم

مؤازر لشركة نفط العراق؟ هم قالوا؟ قل لهم إذن أو لجواسيسك أني كنت من 
المؤازرين لها، وغداً أعيد إليها ما قبضته، وال أريد منها وال منكم إال أن 

  .تتركوني وحالي
وخرج مصماً عن استرضاء جبرا له، يلعن في سره شركة نفط العراق 

ة النهار مضطرباً، حتى جاء األستاذ من مديرها إلى بوابها، وقضى بقي
شكيب، يسأل عما يتردد حول أسعد أفندي البس وشركة نفط العراق في 
المقهى، فثار على ابنه، وشتم النفط واالنكليز والفرنسيين، وفر إلى غرفته، 

  .وفي الصباح فر إلى الشام
*     *     *  

 ورمى بضعف قبل األوتيل، توجه إلى مكتب مدير شركة نفط العراق،
  :المكافأة وخرج مهدداً

  . إياكم أن تقتربوا مني-
  :صاح المدير وهو ذاهل

   إذن اشتراك الفرنسيون؟-
وظل صوته يدوي أياماً في أذني أسعد أفندي، وهو ال يكاد يبرح 

  .األوتيل، حتى نشرت ألف ياء فضيحة النواب الذين تشتريهم شركات النفط
قى في الشام، وعاجزاً عن أن يفر فجأة ألفى نفسه عاجزاً عن أن يب

وفي الصباح انتقل إلى . منها، وانزوى في غرفته تلك الليلة حزيناً وضعيفاً
وما لبثت حرارته أن أخذت ترتفع، ونفسه . أوتيل فكتوريا ينشد عزلة أكبر

تعاف الطعام، حتى بات ال يقوى على أن يغادر السرير، فهتف إلى تيسير 
  .ر إليه فوراً، بصحبة طبيبعبد البر راجياً أن يحض

ظل المرض المبهم يتضاعف عليه قرابة الشهر، وهو يصر على تيسير 
لكن تيسير لم يجرؤ على أن يستمر في الكتمان عن األستاذ . أال يعلم أحداً
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ولما فتح أسعد أفندي عينيه الذابلتين، ورأى وجه ابنه يكاد يطبق على . شكيب
 أصابعه مالقية خد شكيب، ثم أطبق وجهه، شهق وعض شفتيه، وارتعشت

  .جفنيه على الدموع الطافية
نقل شكيب أباه إلى الالذقية، وشاع خبر مرض أسعد أفندي، فامتأل 

وكان أسعد . البيت بالزوار الذين ضاعف قلقهم حرمانهم من رؤية المريض
. أفندي قد أقسم على أالً يقابل أحداً من غير أسرته، حتى يصح أو يموت

زم السرير، على الرغم من أن الطبيب أعلن شفاءه مراراً، حتى وظل يال
  .ظهرت نتائج البكالوريا، وتفوق فيصل على أقرانه جميعاً

من جديد امتأل البيت بالذين توافدوا مهنئين بالشفاء وبالنجاح، وتوالت 
والئم أسعد أفندي ظهراً للفالحين وأصدقاء أبنائه وأقربائه وسواهم ممن يتذكر 

اء المدينة، وعشاء لكبار القوم، ولم يستثن جبرا السكادة نفسه في اليوم من أحي
  .األخير، وقد تيقن من أن الناس نسوا النفط، أو غفروا له

*     *     *  
وكان طافحاً بالطراوة، على الرغم من . كان الصيف في أواخره

على شحوبه، مثل وجه أسعد أفندي الذي استفاق حنينه إلى الشام، وهو يصحو 
ما جرى منذ سقط مريضاً، فإذا بالجيش التركي قد احتل اسكندرون، وغدا 
على مشارف كسب أو القزلي، ورئيس الوزراء يتعرض لرصاص مجهولين، 

  .واألستاذ شكيب مثل كثيرين، يحلّون دمه، وال يبرئون زعيماً من الخيانة
كثيرين سأل أسعد أفندي نفسه، واألستاذ شكيب واألستاذ بالل من بعد، و

من حوله في األيام التالية، عما إذا كان دور الطويري قد جاء، بعد ما انتهى 
إال أن الجواب كان يأتيه . دور غيره في اسكندرون، وأعلنت جمهورية هاتاي

وصاحب الجواب كان . الطويري ليس هماً. خلنا في اسكندرون: دوماً
  .رة بالمظاهرات الداميةينصرف عنه دوماً إلى أمر ما، تحدد في األيام األخي

اقترحت أم شكيب عليه أن يبتعد باألوالد جميعاً إلى المصيف، ريثما تهدأ 
ولم . لكن صلنفة أذكرته بالطويري، فرفض قبل أن يرفض أبناؤه الثالثة. المدينة

تلبث دورة البرلمان الجديدة أن بدأت، فعزم على السفر إلى الشام مراراً، لكنه 
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ه عاجز ومشبوح من البحر المطّل على نافذة غرفته، إلى كان يحس كل مرة أن
الحسكة التي اعتقل فيها المحافظ طويري آخر، أو طويريون كثيرون، إلى جبل 

  .الدروز الذي طرد المحافظ منه طويري ثالث، أو طويريون أكثر
كذلك بات معلقاً بين ما يتناهى إليه من البرلمان، وما يتناهى إليه من 

الفرنسيون يتفرجون هناك، كما يتفرجون هنا، بل يعاضدون هناك الطويرة، و
الشيخ زين، وربما الحكيم نفسه، وكل من يهتف ضد الكتلة وحكومتها، كما 

  .يعاضدون هنا الطويري
كذلك بات عليه أن يلجم نفسه التي تتفجر، كما يلجم أبناءه، وبخاصة 

أفندي، حين فوجئ إالّ أن أسعد . فيصل الذي لم تقبله المدرسة الحربية
بالحكومة تسقط، وبالمحافظ يهرب، وبنادق الطويريين تحاصر المدينة، اندفع 
على رأس الجموع التي كانت منذ الصباح تهدر خلف أوالده وكثيرين أصغر 
منهم أو أكبر، وهو ال يبتغي إال أن يلقى الطويري لينازله، فيصرعه أو 

 ولما تيقّن أسعد أفندي من ذلك، .لكن الطويري كان بعيداً. يصرع على يده
  .انكفأ إلى بيته مشبوحاً بين الهزيمة والنصر، وبين دمعة حزينة وأخرى خائفة

*     *     *  

-٤٥-   
. مات األمير الصغير قبل موعد سفر األمير دشاش إلى الرياض بيومين

ولما ردت . تهامست عين آدم، حذرة، باألمير الذي نسي أمه، وتعلق بعوس
  . سيدها األول الشيخ غثوان، مات األمير الصغير قهراًلىة إالعبد

وال ريب أن . الموت، وحزن الشيخة حليمة، أجال السفر ستين يوماً
األمير دشاش كان سيؤجل السفر أكثر، لوال أن رضيت الشيخة بمرافقته، بحثاً 

  .عن السلوى
خرج لم يكد األمير دواس أن يؤوب من وداع أبيه وأمه في الرقة حتى 

ولم يعد راغب الناصح يكتفي بالمضافة، شأنه حين يغيب األمير . إلى الصيد
دشاش، بل تجرأ على الدخول إلى البيت، يتأمل الشيخة رسمية، يتذكر 
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مولدها، وهو يزيح ياسين الحلو من دربه، بعد أن أزاح العبد حمود، ويتذكرها 
م أحد لم يتقدم صغيرة، أصغر من بنت دهيبة، وال يصدق أنها كبرت، ما دا

إي . أنت مقابل شعيلة: ولم يلبث أن صار خفق قلبه يناجيها. للزواج منها
إما : خلّه يختار. ووالدك حلف بشاربه. واهللا، ولو كنت شيخة، ولو كانت عبدة

  .أنت، وإما شاربه
قبل أن يعود األمير دشاش كان راغب قد أدمن على أن يفكر برسمية، 

طفلة أو صبية، ال فرق، ما دامت وعد األمير له، ويستعيد غنجها كلما رأته، 
وحقه أيضاً، ليس ألنه ضحى بشعيلة وحسب، بل لقاء عمره الذي أمضى في 
عين آدم، وألنه ضحى أيضاً بزوجاته وأبنائه وذويه، وبالجوالن، وما عاد 

  . من مات ومن كبر ومن تزوج- كرمى لألمير -يعرف 
لت لسانه، حين لم يعد بوسعه أن غير أن الرهبة عقلت أحالمه، كما عق

فقد رجع األمير . يدخل إلى بيت األمير، كلما عن له، وإن تكن ابنته هناك
دشاش واألمير دواس والشيخة حليمة، واختفت ضحكة رسمية وغنجها 

  .وصوتها، وأغرق الموسم الخصيب راغب الناصح
*     *     *  

  :في نهاية الموسم سأل األمير دشاش
  بنت الحالل يا راغب؟ ما وجدت -

وأدهشه أن أحداً لم يعنه . تلفّت راغب كأنما يحض سواه على أن يجيب
  :سؤال األمير، سواه، فمسد بكفه على جبينه، وضحك قائالً

  . واهللا ذكّرتني يا طويل العمر-
  :قهقه األمير وقال

نسيت أم . ما بقي في رأسك شعرة سوداء.  اهللا يخزيك يا راغب-
  اء؟عجزت عن النس

  :قال راغب، ورسمية تتراقص في صوت أبيها
  . الثانية، على ما أظن-
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   واحد ينسى زبه؟-
  . هذا ما حصل-
  . دور له إذن على واحدة، قبل أن ينساك-

  :ها هي رسمية يا طويل العمر، لكن األمير أردف: هم راغب أن يقول
تار إذا ما عرفت تخ. احرص يا راغب.  هذه آخر زيجة لك واهللا أعلم-

  .أختار لك أنا
  .أنا اخترت، لكن الوقت ما حان.  خّل عنك يا طويل العمر-

قال راغب مقاطعاً، وقد خيل إليه أن األمير سوف يسمي له من يتزوج، 
وظل يردد ما قال، كلما ذكّره األمير بالزواج، . فيقطع عليه الدرب إلى رسمية

 رائحتها من ابنته، أو رأى ممازحاً أو جاداً، وأمله برسمية يكبر، كلما اشتم
األمير دشاش غاضباً من تبدل األيام، بعد أن اقتنى الشيخ سالمة سيارة، 
ونصب الشيخ هجر رشاشاً على ظهر سيارته، أو أقام فدعوس أبو غزوة 
دعويين أمام محكمتي الرقة ودير الزور، أو التفت صادق آغا الباعا عن 

 الشرق قد شرع يردد صدى وكان. األمير دشاش إلى رشاد بك الجويبري
التراكتورات والحصادات وهياج الشيوخ واألمراء بشركة مسيو أصفر، 
واألمير دواس يرفض أن يقيم في عين آدم بعد الزواج، ويشترط بناء بيت له، 

  .بعيداً، في البادية، على حافة بحيرة الجبول
*     *     *  

لتي استغرقها اضطر راغب إلى أن ينأى عن عين آدم أغلب الشهور ا
 حلب كي يختار البنّائين، علىتواتر في البداية سفره . بناء بيت األمير دواس

لكن األمير دواس رفض الجميع، وأصر على أال يشيد بيته إال المعلم أرنون 
الذي أحضره رشاد بك الجويبري من تل أبيب، حين كان وزيراً، ليبني له في 

  .مغارة: مير دشاشأرض المغاير قصراً، أو كما يقول األ
تراجع رشاد بك عن عزمه حين ترك الوزارة، فانتقل المعلم أرنون إلى 

وقيل إنه ال يسبت إال عند النبي . تلدف، وبنى لصادق آغا الباعا قصراً صغيراً
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ولما ادعى أن إحدى المغائر أو الخرائب القريبة كنيس، صلى فيه أجداده، . حزقيل
بيب، حتى جاء به ثانية رستم آغا، ليبني له قصراً طرده صادق آغا الباعا إلى تل أ

إال أن راغب لم يختر . كبيراً، اجتذب صيته األمير دواس، وراغب الناصح أيضاً
  .اليهودي القادم من تل أبيب، ومن قبلها، كما قالت حلب، من روسيا

  :قال راغب محاوالً أن يثني األمير دواس
لو كان من يهود فلسطين . فمه لو كان من يهود حلب ما كان أحد يفتح -

الدنيا قائمة في فلسطين، وهذا من الذين جاءوا يقتلون أوالدنا، . على األقل
ما أعجب : هو معلم، نعم، شيخ المعلمين، إنما بكرة الناس تقول. ويأخذون ديارهم

األمير دواس إال المعلم أرنون؟ لو كان فيه خير كان عمر دياره، وما تركها 
  .لى األقل ما كان لعب بذيله في تلدف حتى طرده صادق آغاع. وجاء إلينا

  :ولما أخفق، حاول أن يؤلب األمير دشاش على ابنه، لكن األمير قال
اتركه يا راغب، والناس دائماً .  دواس عنيد مثل أمه، مثل أخواله-

  .كالمها كثير
تابع األمير دواس حفر األساسات، واستبشر راغب، عّل ذلك يقلل من 

لكن موسم الصيد غيب األمير الشاب، ولم يعد راغب .  هو عن عين آدمغيابه
  :قادراً على أن يعود إلى عين آدم إال السبت، واألمير دشاش يضحك ويقول

 اسبت مع اليهودي، أليس أخف عليك من أن تقطع كل هذه المسافة، -
فال تكاد تصل حتى تدير ظهرك؟ أم أنك ما عدت تقدر على أن تعيش عند 

  رة الملح بعد ما تعودت على عين آدم؟بحي
كان راغب يعبر بالمزار أو القبة، يحرص على أن يطيل وقفته مع 
سوعان خاصة، أو مع من يصادف، قبل أن يهرع إلى المضافة، ليتيقن أن كل 
شيء ما زال كما ودعه عصر السبت الفائت، فال رسمية تزوجت، وال أرضه 

واألمير دشاش . أو يتسنّى له أن يراهاأما ابنته فال يكاد يذكرها، . طارت
يستحثّه، كي ال ينفرد اليهودي بالعمال أو باألمير دواس أو البيت، وينبش 

  .ألجداده كنيساً في ملح بحيرة الجبول
*     *     *  
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سرى في عين آدم حين انتهى بناء بيت األمير، وجفّ دم الذبائح على 
 سوف يقايض الشيخة رسمية عتبته وعلى حافة البحيرة، أن األمير دشاش

ورسم اللغط . بشيخة من الرياض، كان قد اختارها البنه، ثم آثر بها نفسه
 يكن في مثل سن األمير النجدي مجنوناً بالصيد، مثل األمير دواس، وإن

كما رسم الشيخة القادمة من الرياض فاتنة مثل الشيخة رسمية، . األمير دشاش
  .ليمةوإن تكن في مثل سن الشيخة ح

صبر راغب على اللغط ما وسع، يكذب ويصدق، ثم داورت أسئلته 
  :األمير دشاش، ولم يطمئنه أن األمير قهقه، ورثى للناس، وقال

ومن ِمن . دينها وربها تريد أن تناسب الملوك.  كله من الشيخة حليمة-
ملك مصر نفسه ال يساوي ظفر ملك . الملوك يا راغب؟ هذا ليس ملك بغداد

أنا أريد القرب منه أكثر من الشيخة حليمة، ولكن من اختارتها الشيخة . اضالري
مثل هذه . هات حلّها. وأخوها كبير على رسمية. حليمة كبيرة على األمير دواس

األيام طويلة، وعسى أن نزور الرياض مرة . الطبخة ال تطيب إال على نار هادئة
نصيب رسمية، فال يجوز أن أو إذا جاء . ومرتين، ونختار لدواس منها أميرة

البنت تكبر بسرعة يا راغب، واآلن صارت الثانية صبية، . نعطّله إلى ذاك الحين
  .والثالثة راكضة خلفها، وظني أن الشيخة حليمة اقتنعت بهذا الرأي
ولم يلبث أن . كانت حلب قد أخذت تنافس الصيد على األمير دواس

ل أن يجرؤ راغب على أن وقب. سرى في عين آدم أنه سيتزوج من حضرية
يسأل عن المقايضة، أمره األمير دشاش بإقامة األعراس في حلب وعين آدم 

  :وبيت األمير دواس، معاً، وقال فرحاً
 خّل الولد يبدأ بحضرية، يمكن تفتح شهيته، وبدالً من أن يكتفي -

  .بواحدة، مثل والده، يثنّي ويثلّث، ويمكن يطلق، ويخمس أو يسدس
.  الصعداء، ما دام فاتح بك المعلم لن يقايض رسمية بابنتهتنفس راغب

ولم يكد يلتقط أنفاسه، . واندفع يلهث وراء األعراس، يثير الدهشة لحماسته
حتى اندفع خلف القصر الذي حال لألمير دشاش وللشيخة حليمة، فجأة، أن 

  .يشيداه في عين آدم
*     *     *  
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ر دواس ثالثة جرارات ضخمة وفيما كان القصر يرتفع، اشترى األمي
وفوجئت عين آدم . من حلب، دون أن يعود إلى أبيه وال إلى راغب

ولم تلبث . بالجرارات والسائقين، وبالحرث العميق الذي ينهب األرض نهباً
. الجرارات أن أخذت تشرق، والتخوم التي سجلها مأمور الطابو تموج وتضيع

يان، لكنهما تصغران أمام ورأى راغب أرضه وأرض الشيخة حليمة تتمطّ
  .األرض التي سجلت باسم األمير دشاش
 حلب، وقد تناهى إليه أن الشيخ هجر لىبعد انقطاع قارب السنة توجه إ

والشيخ سالمة سوف ينصبان على الفرات أربع مضخات، تضاعف األرض 
المروية لهما، وتضاعف حصصهما من الموسم، لقاء أجر المضخات عما 

  .ض الفالحين البعيدة عن النهرسوف تروي من أر
ربما كان يسابق األمير دواس الذي طال غيابه بين بحيرة الجبول وحلب، 
فإذا كان األمير دواس قد أتى بالجرارات، وقلب سافل األرض عاليها، وأذهل أباه 
قبل الفالحين، فلسوف يأتي راغب بما يحيي تلك األرض، ويحميها من هجمة 

. لزمن أو يقصر قبل أن تقع، لكنها البد أن تقعأخرى للجفاف، قد يطول ا
 - كما قرر في حلب، وهو ينتقل من وكالة إلى وكالة -ولسوف يأتي أيضاً 

بحصادتين، أو ثالث، على الرغم من أن وقت الحصاد ما يزال بعيداً، فما الذي 
  يؤكد أن األمير دواس لن يرسل حصادة واحدة على األقل، قبل ذلك؟

 إلى جانب الجرارات في الحوش الذي بني على اصطفت الحصادتان
وحرص . وفي زاوية الحوش تكومت صناديق المضخات. عجل، مطلع الشتاء

. راغب على أن يتردد على الرقة، متقصياً أخبار شيوخ المكحل والطفطافة
وفوجئ أول مرة بدكان جديد في الرقة، شغلت واجهته الضيقة قطع وأدوات 

  .إنها مما يلزم آالت الفالحة أو الري أو الحصادمما رأى في حلب، وقيل 
الدكان الجديد الذي ما لبث أن افتتح إلى يمينه آخر وأكبر، والبناء 

 وقيل إنه مصنع للجليد، - الجديد الذي ارتفع قريباً من الدكاكين، قبالة السور 
 وسوى ذلك مما كانت الرقة تفاجئ به -سوف يبدأ العمل في مطلع الصيف 

طريفها، كل ذلك شغله عن شيوخ المكحل والطفطافة، وأطلق راغب من 
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ابتسامته للوجوه الحلبية واألرمنية الطارئة على البلدة، ثم أطلق أساه على 
الجامع الذي ينهب الناس طابونه، ما عدا الحائط القبلي، كما نهبوا وينهبون 

 يشغله عن بيد أن مأمور الطابو أخذ. طابون السور، ليعمروا بيوتهم المتكاثرة
  :ذلك كله، منذ أن أسر إليه

 بعض األوالد والشبان يدورون هنا وهناك، خلف السور، يأتون بلقى -
  لماذا؟. صغيرة وعتيقة، ومسيو بيرك يشتريها منهم

  :ضحك راغب وقال
  . ألنه أهبل-

  :قال المأمور
كلنا ضحكنا كما ضحكت، .  األهبل أنا وأنت، أما هو فشيطان رجيم-

مسيو بيرك كان بنفسه . ولكن ما ظهر غير ذلك. لرجل ما قلتوقلنا في ا
يدور ويحفر، في السور، في الجامع، ويبعد أكثر فأكثر، ليرجع بكيس صغير، 

: أنا  انتبهت من سنين. ويزين بيته والمخفر بأشياء وسخة، تثير القرف
 أين تذهب؟ هل يرميها؟ ال، هل يأخذها معه في اإلجازة. األشياء تختفي فجأة

كل هذا فكرت فيه عندما سمعت أنه صار يصطحب . هدية لألصحاب؟ يجوز
يجوز أنه يهدي ألصحابه في بيروت أو الشام أو . معه إلى الحفر الشباب

لكن . فكرت بهذا أيضاً، عندما سمعت أنه يدفع للشباب بعض القروش. حلب
. الشباب صاروا يخرجون بدونه، والصغار يلحقونهم، ومسيو بيرك يشتري

  ماذا تظن؟ل
  :قال راغب ساخراً

  .أهبل، ما صدقتني:  قلت لك-
  :قال المأمور

 الصبيان الشياطين، كيف عرفوا أنه يبيعها في باريس، صدق من -
الصغار حكوا قبل الكبار، لذلك طردهم، . خذوا أخبارها من صغارها: قال

ذلك ولما ألمحت إلى . فصاروا يبيعون للكبار، والكبار يبيعون للمسيو بيرك
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كلمة من هنا، وكلمة من هنا، حتى جاء . ولكن أخوك كشف سره. تبدل لونه
العجوز بدأ يبحث عن الشباب ليشتري . من جماعته مساح عجوز حكى لي

يبدو . يبدو أن المسيو بيرك هددهم بالمخفر. منهم، وهم يرفضون أن يبيعوه
غب مدفونة هذه كنوز يا را. أنه سعى فعالً حتى أبعد من طريقه ذلك الرجل

  .تحت التراب، وما يشتريه مسيو بيرك بليرة يبيعه بألف
  :قال راغب متملمالً

   ما يهمنا من هذا كله؟-
  :قال المأمور

 لو ما جئت إلى الرقة، كنت أنوي أن أزورك وأزور األمير دشاش -
أنا ال أستطيع أن . الرأي عندي يا راغب أن نرسل نحن من يجمع هذه األشياء

. أنت تردعه. وأنا ال أستطيع أن أواجه المسيو بيرك. شتريأنت ت. أشتري
األمير نفسه . جيبك من جيب األمير، وصوتك من صوته، والخير يصيبنا كلنا
  .يمكن أن يوجد لنا طريقة للبيع، في باريس أو في آخر المعمورة

زود راغب المأمور بدفعة أولى، وآثر أن يدع األمير دشاش بعيداً عما 
 حتى تفاقمت مضايقات مسيو بيرك للمأمور، واضطر راغب إلى اتفقا عليه،

  :فقال مسيو بيرك. أن يتصدى، مدعياً أن األمير قد أمر بذلك
هذا العمل ال .  سلّم على طويل العمر إذن، وقل له أن يكلم المفوض-

أما إذا أردت . وال يمكن أن أسمح به قبل ذلك. أحد يأذن به إال المفوض نفسه
  .المفوض لن يسمح.  تحرج األميرنصيحتي، فال

  :قال راغب محتداً
   يسمح لك وال يسمح لألمير دشاش؟-

  :قال مسيو بيرك
أنا . ال أشتري من مالي، وال أبيع.  أنا موظف، أقوم بمهمة رسمية-

اآلثار تهمنا، . حلب ترسلها إلى باريس. أرسل هذه األشياء إلى حلب
  .والمفوض وحده صاحب األمر فيها



 

 -٥٨٩-

  :قال راغب
   واألكوام التي اشترينا، ما نفعل بها؟-

  :قال مسيو بيرك
ما يناسب منها أدفع لكم .  كرمى لألمير دشاش وكرمى لك أعاينها-

الشباب الذين اشترى منهم المأمور . ثمنه، وإن كان ظني أنها كلها ال تنفع
أنا علّمت من أشتري منهم سنة، ومع ذلك نصف . جاهلون، يلتقطون أي شيء

  .ون به أرميه في وجوههمما يأت
*     *     *  

خرج راغب من المخفر يرثي المأمور، ويتحسر على ما فقد من جيبه، 
 عين آدم يهيئ للحصاد، وينتظر مع األمير دشاش وصول األمير لىوعاد إ

دواس والمستر نيرن الذي أرسل صناديق عديدة وهائلة، قيل إنها محملة بما 
  .ئه في الشتاء، أو يبرده في الصيفسينير القصر بالكهرباء، ويدف

كان القصر يتعاظم، وبه يتعاظم راغب، كما بوقع الحصادات الذي 
وفارت عين آدم بالعمال الذين . أنسى األمير دشاش والفالحين دوي الجرارات

جاء بهم راغب من الرقة، ليسابقوا الحصادات في بناء مستودعين كبيرين 
قل على مجرى النهر المعلم سيركو الذي جاء للحبوب واآلليات، بينما راح ينت
  .من حلب، ليركّب المضخات

في عصر مذهب وصل المستر نيرن، وازدهت المضافة به وباألمير 
ومنذ الصباح حرص راغب على أال يعود متأخراً من حيث تقوده . دواس

السيارة كل صباح، على مجرى النهر، أو إلى الشرق منه، كي يتفرج على ما 
ين يرافقون المستر نيرن في القصر، وكانوا جميعاً من األرمن، سوى فعل الذ

وربما كان ذلك ألنه عربي، أو أصغر . مديح الجقلة الذي هفا راغب إليه
اآلخرين، أو أمهرهم، كما قدر وهمس لألمير دشاش، أو ألن الشاب الخجول 

  .قال إنه من الزنبقلي، وأنه يذكر منها بيت الحلو، وهو صغير
  : المستر نيرن األمير دشاش صبيحة مغادرته لعين آدمخاطب



 

 -٥٩٠-

 قد ال تعجب برودة القصر في البداية، أو قد يضيق الصدر بغلق -
هي العادة يا . كذلك قد ال يكون الدفء في الشتاء كافياً. النوافذ واألبواب

صيف والثاني، شتاء والثاني، تتعودون، خاصة على المياه . طويل العمر
الغبار . وهذه المكيفات حساسة، يمكن أن تمرضها العجة. هارالساخنة ليل ن

من سنوات يا طويل العمر وأنا . لذلك تحتاج إلى من يصونها دائماً. يؤذيها
أطالب شركاتنا بأن ترسل المهندسين إلى شرقكم هذا، ليقدروا حاجة الطقس، 

لكن بما . عمركل بالد ولها ما يناسبها يا طويل ال. ويعدلوا اآلالت بما يناسب
اآلن بعد ما . أن الطلب كان غير مجز، والتعديل يكلف كثيراً، بخلت الشركات

زاد الطلب، ولو قليالً، في الرياض خاصة، أظن أن الشركات تفكر في كالمي 
وعسى أن تتذكرني . سوف أكتب إليها عن هذا القصر يا طويل العمر. القديم

  .كلما غطست في حوض الماء الدافئبالخير، كلما زاد الحر، أو نزل الثلج، و
فكر راغب وهو يرهف للمستر نيرن أذنيه، كما فعل األمير دشاش، أن 
. مديح الجقلة هو من يجب أن يأتي دوماً إلى عين آدم، كي يصون المكيفات

  :وعندما حدثه بذلك، أجاب مديح ضاحكاً
هذا الرجل قد يفهم في .  ال تصدق كل ما يحكيه المستر نيرن-

أما المكيفات، فما أظن أنه يفهم فيها إال . ارات أو الطرقات أو الوكاالتالسي
محرك الكهرباء بحاجة إلى صيانة . مثلي أو مثل أي صانع من هؤالء الصنّاع

  أكبر، لماذا لم يذكره؟
  :قال راغب

وكل جنّي على . المضخات بحاجة إلى صيانة:  والمعلم سيركو قال-
بم تلعب؟ يمط : تسأله. ثالثة نصف النهارالحصادتين يضيع كل يومين أو 

أال تفهم . بعد الموسم نقوم بصيانة كاملة: صيانة، ويزيد: صوته، ويقول لك
  أنت بهذه اآلالت كلها؟

  :تأتأ مديح
لكن . طوال عمري شغلي في النسيج.  أنا جديد في الصنعة كما قلت لك-

  .طفل على كل شيءأنا وغيري تطفلنا على المكيفات، ونت. الزمن غدار ودوار



 

 -٥٩١-

  :قال راغب مبتهجاً
سوف نحتاجك إذن في الكهرباء .  ما أحد نزل من بطن أمه متعلماً-

واهللا لو تسمع كالمي، وتترك حلب، . والمكيفات والمضخات، في كل شيء
  .تقعد هنا وتمسك كل شيء بيدك، يكون أفضل لك

  :قال مديح وعيناه تستخفّان بما حولهما
  إلى هنا؟ من يترك حلب ويأتي -

  :قال راغب متحمساً
 أنا أكلم األمير، وبدالً من القروش التي تأخذها وتصرفها في حلب، -

  .توفر أجرتك كلها. تأخذ الضعف هنا، وال تصرف قرشاً
  :ضحك مديح وتساءل

   وماذا أفعل بها ولو وفرتها؟-
  :قال راغب وصوته يغور في بئر عميق

لن تبقى . مامك الكثيرأنت شاب وأ. تحتاجها في يوم.  ال تسأل- 
بكرة تتزوج، يصير لك بيت، فكر في كالمي، . صانعاً هكذا حتى تموت

  .وتوكل على اهللا
*     *     *  

أحس راغب أن قرب مديح منه يمأل خواء في روحه بضوع شباب 
لذلك بات يلحف على أن ينفردا مساء، يتمشيان . ولّى، وال تعقبه إال اللوعة

يجلسان قبالة المزار، تقرب العتمة والنسائم بينهما، على ضفة البليخ، أو 
وتطلق العنان ألوجاعهما الدفينة، حتى سطعت أنوار القصر، وابترد، فأسرع 

وكانت المضخة المنصوبة . راغب إلى األمير دشاش، كي ال يدع مديحاً يرجع
  .في نهاية أرض الشيخة حليمة قد تعطلت

رضه، ومن بعد إلى عين أصلح مديح المضخة، ورافق راغب إلى أ
وبدا أنه يميل في صمت إلى البقاء، لكن . عرموس وتل أبيض وعين التركمان

  .حلب ظلت تناديه، فحثه راغب على أن يسافر إليها، ويرتوي منها



 

 -٥٩٢-

  :قال مديح
  .أخشى إذا رحت أالّ أعود.  ظننت أنك تقول العكس-

  :قال راغب حانياً وواثقاً
  . ستعود-

 كان راغب يحسب، وشرع الهدوء الذي لفّه وعين تأخر مديح أكثر مما
آدم يتقلقل، وهو يخشى أن يقع أي عطل في القصر أو على ضفة النهر، أو 
أن يستجيب األمير دشاش إللحاح األمير دواس على إبعاد الفالحين إلى 

  .الشرق من النهر
  :قال األمير دواس

منا التخوم رس.  يوم طوبنا ال كان فيه مضخّة، وال كان فيه جرار-
. اليوم المضخة زادت المروي. على قدر ما كنا نستطيع أن نجر من النهر

أرضنا عليها أن تمتد إلى . التخوم القديمة تحبس المضخة وتحبس الجرار
  .الشرق، على قدر ما تستطيع المضخة أن تسقي، والجرار أن ينبش

  :قال راغب محذّراً
واحدهم يبوس سند . ت أمامنا دون ذلك من الفالحين مئات ومئا-

أين نذهب بهم، ونحن ما صدقنا أننا ارتحنا من . الطابو كل صباح وكل مساء
  القال والقيل ووجع الرأس؟
  :قال األمير دواس

 نأخذهم إلى الشرق، ونبعد بهم، حتى ال نعود إلى مثل هذا الكالم - 
ما ال يصل إليه الجرار بيننا وبينهم، نتركه لهم . كل خمس أو ست سنين

ومن ال يعجبه أمامه الفرات، يغب من . يزرعونه هم، ولنا النصف. اآلن
  .مائه حتى يفطس

  :سكت راغب على مضض، وهمس فيما بعد لألمير دشاش، وكانا وحيدين
فدعوس .  إذا طردنا الفالحين من أرضهم يا طويل العمر ال يهدأ بالنا-

قرشين، ويقيم كلما ردت المحكمة دعواه، يجمع . أبو غزوة لليوم ما سكت
  .دعوى جديدة



 

 -٥٩٣-

  :قال األمير دشاش
. نسيت نفسك، صرت تقول أرضهم.  أنت على حق، ودواس على حق-

لو ينظم المأمور . من أين يا راغب؟ من ورقة الطابو؟ المأمور بيدنا، والسند ببعرة
دفاتره من جديد، كما يقول دواس، فمن ينطق بحرف؟ لو أننا ضربنا هذه الضربة 

  .ولو تأخرنا فيها، تصير أصعب. ، كنا اآلن في غنى عنهاوقت التطويب
  :قال راغب

 االنتخابات قادمة يا طويل العمر، وما أظنه من المناسب أن نفتح -
  .اآلن هذه الطاقة علينا

  :قال األمير دشاش
.  كرسي األمير دشاش في البرلمان لألمير دشاش يا راغب الناصح-

أنت تعرف، من تحت . رسي لألمير دواسومن بعد ما يسترد اهللا أمانته، الك
هذا الحذاء يخرج من يخرج للنيابة، ليس في الرقة وحدها، بل من شرق حلب 

وغير هذا ال يقول القانون الذي فرح به من فرح، . حتى الحدود، لو كنت أريد
هذا هو قانون . وغضب من غضب، من الشيوخ واألمراء إلى البدو والشوايا

  شاطرت فرنسا وأصدرته، أم ال؟تنظيم العشائر الذي ت
انصرف راغب وهو حزين، يفكر في أن األمير دشاش صار ينقاد 
. البنه أكثر فأكثر، لكأنه يشيخ، واألمير دواس يجدد الشباب لألب العجوز

ومن يدري، فقد تعود لعين آدم سطوتها التي تخلخلت في السنوات األخيرة، 
 أو أقام فدعوس أبو غزوة حتى تجرأ الفالحون على الهرب من التطويب،

دعوى على األمير، أو مالت فرنسا إلى الشيخ غثوان، وأصدرت للعشائر 
قانوناً، أو أطلقت يد راغب الناصح نفسه في عين آدم، فأقام ينتظر الشيخة 

ولئن ظل األمير دواس يرث أباه، كما شرع يفعل أكثر فأكثر، فلن . رسمية
سوف تعود فرنسا تسترضي عين . يجرؤ فالح أو بدوي على أن يرفع رأسه

عندئٍذ لن تكون الشيخة رسمية لراغب الناصح، وسوف يكون راغب . آدم
  .الناصح قد أضاع عشر سنين على األقل من عمره هباء

*     *     *  
 ٣٨ م–التيجان 



 

 -٥٩٤-

سار راغب في ركب األمير دواس، وانزاح الفالحون شرقاً، وصوت 
واستغرق ذلك طويالً . األمير الشاب الهائج يعلو على صوت رصاص العبيد

وفر ن راغب على نفسه ما جرى، وهو يسبق الركب في . بين كروهو
  .العودة، ما دام أحد لم يقتل

وبينما . كان مديح الجقلة قد رجع منذ أسبوع مموناً بالطاتلي سرت
  :اندفع راغب معانقاً، ارتد مديح مجافياً، وقال

  ! عدت منصوراً؟ ضحكتك شبر-
  :هتاًتساءل راغب منب

   منصور على من؟-
  .علي أنا أيضاً. ال واهللا، ليس عليهم وحدهم.  على الفالحين-
 ماذا تخرف يا مديح؟ هكذا تالقيني، وأنا ما صدقت أني أراك؟ لو -

. ظهر أمامي ابني الذي صار أطول منك، ما فرحت به كما فرحت بك
  انتصرت عليك بماذا؟ انتصرت على الفالحين بماذا؟

  . جهنّم هذه جنّة رضوان صورت لي-
  . إن شاء اهللا تكون لك أحسن-
 كيف تكون وأنتم تفعلون بالناس ما تفعلون؟ لو عرفت في حلب، ما -

  .كنت أتيت، حتى لو فرشت لي الطريق بالذهب
طوال عمره األمير أو الشيخ أو البك أو اآلغا يطرد .  ال تكبرها يا مديح-
  .لوالي كانت األرض شبعت من الدم. هذاأنت ابن مدينة، ال تعرف . الفالحين
ما عملت ما . عين آدم ال تلزمني.  ابن مدينة، ابن ضيعة، ال يهم-

هذه األيام : قل لألمير وابنه. عملت في حلب حتى آكل لقمتي هنا مغمسة بالدم
  .ليست مثل ما مضى

فكر بنفسك، . أنت عاقل. ال تثر مثل الشباب الجاهلين.  اهدأ يا مديح-
اليوم تدخن تاطلي سرت، وبكرة ستار . لن تكون إال راضياً. جانبيوابق 

الحياة تتبدل، صحيح، ومن منا ال . الحياة أينما كانت فيها ما ينغّص. وأدونيس



 

 -٥٩٥-

وبكرة ال يكون األمير . يتبدل؟ األمير دشاش نفسه اليوم ليس ما كان البارحة
. نا نفسي بحاجة إليكأ. ابق، وال تتعجل: لذلك أقول لك. دواس كما نراه اليوم

  !تصدق باهللا؟ ما شعرت بهذا نحو مخلوق، حتى نحو المرحوم ياسين الحلو
ومثل طفل تتوه به . استجاب مديح، ولو إلي حين، كما كان يمني نفسه

الحكايات وهو يغفو، ظل راغب أياماً، كأنما يصل فيما يحكي له مديح ما 
ت، ورضخت فرنسا لغير انقطع بينه وبين عالم آخر، حيث قامت المظاهرا

األمير دشاش، وتوشك اسكندرون أن تضيع، كما يكاد األكراد واآلشوريون أن 
يقيموا في الشرق ما يحاول حمادي الحسون الذي بدل اسمه أن يقيم في 

واستفاق الجوالن في أعماق راغب . الوحدة أيضاً توشك أن تقوم. الغرب
  .الناصح، وإن لم يكن لدى مديح ما يحكي عنه

بيد أن عين آدم انتزعته من دفء الحكايات، وراحت تمزق خياالته، 
وهي تشيع أن أميراً من الرياض قادم ليأخذ عروسه، وليقدم شقيقته عروساً 

وفيما كان مديح يردد . لألمير دواس، وأن القصر ما بني إال من أجل ذلك
 فجأة، أمام راغب ما يسمع ساخراً، كان راغب يتخبط في صمته وقلقه، يثور

ويهمد فجأة، يقاطع المضافة، ثم يندفع إليها، ينادي ابنته من القصر، ثم 
يشتمها، ينزوي في القبة أو قرب المزار، أو يهرب إلى أرضه، يقبل على 

وكان إخوة . الفالحين كأنه واحد منهم، أو يغلظ لهم كما ال يفعل األمير دواس
. اضيهم في الشمال للشركساألمير دشاش وأبناء عمومته قد بدأوا يبيعون أر

  :وفجأة أخذ راغب يردد، كأنه يهذي
  . العرس، العرس يا بن الناصح-

وقف مديح ذاهالً، يشك في أن يكون الفرح ما يجعل راغب الناصح 
كذلك، فلعله الحزن إذن، ولكن على من؟ ومن أجل من؟ تساءل، وهو يزداد 

حلف أنه لن يحضر حيرة فيما طرأ لراغب منذ قرابة األسبوعين، وراغب ي
  :العرس، فيحنو مديح عليه مهدئاً، ويهمس

ما الذي جرى لك؟ لو سمعك األمير دواس، فلن .  ال ترفع صوتك-
  .ينساها لك حتى تموت



 

 -٥٩٦-

  :قال راغب وصوته يتقطع بين الصياح والنواح
   حتى لو سمعت الدنيا كلها، ماذا يعني؟-

  :قال مديح مواسياً
  .نبدل الهواء بكرة نروح سوية إلى أرضك، و-

سكت راغب، ومديح عاجز إال عن ينظر إليه مشفقاً، ويربت على 
  :كتفه، ثم يصغي إليه، وهو يتمتم كأنما يخاطب نفسه

 أنت أيضاً تريدني أن أبعد؟ كلكم تريدونني أن أبعد؟ في كل عرس -
يريده األمير . هه. عرس بدوي. كان البن الناصح قرص، إال في هذا العرس

وما دام ابن . كلكم تريدون. ر دواس والعريس، وربما العروسدشاش واألمي
الناصح يجهل مثل هذا العرس، عليه أن يذهب إلى الشمال، ويفتح عينيه، 

األمير . ليرى كيف يبيع أقرب الناس لألمير أرضهم، وكيف يشتريها الشركس
اذهب إلى . يريد أن يعرف سبب حرد ذويه منه، أو هربهم، قل له يا راغب

ال، أو إلى الرقة، أو اضرب في الشرق، حتى تعثر على األهل النافرين، الشم
وتقربهم، وتجيء بهم إلى العرس، وتعرف كيف يبيعون لغير األمير، وكيف 

هذا ما أنت فالح فيه يا بن . يتجرأ الشركس على الشراء من دون إذنه
. ولكن راغب لن يحضر العرس يا مديح، مثله مثل أهل األمير. الناصح

راغب سوف يبيع أرضه للشركس أو للجن، مثله مثل أهل األمير، وهذا و
  .العرس ال ينتهي بخير، ولو أطبقت السماء على األرض

*     *     *  
كان راغب هو من جمل لألمير دشاش أن يوفده إلى ذويه، كما جمل 

ولعله كان يهيئ البتعاده، والعرس . لألمير دواس أن يكون العرس بدوياً
ولما ُأعِلن عن قدوم األمير وأخته من .  وخيبته وعجزه يتفاقمانيقترب،

الرياض، انسّل راغب نحو الشمال وحيداً، ولم يعد، حتى تناهى له أن عين 
ولما حدث األمير دشاش . آدم هدأت، وكان قد باع أرضه، وعزم على الرحيل

 مساء  وكانا يطوفان-بذلك، أدار األمير ظهره، وضحك، فحدثه راغب ثانية 
  : فالتفت األمير نحو القصر، وقال ضاحكاً-قرب المزار 



 

 -٥٩٧-

: قلنا لها.  الشيخة رسمية متعلقة ببنتك، وحلفت أنها ال تسافر بدونها-
  .إذا اشتاق لها ابعثوه خلفها: قالت. انتظري حتى يودعها أبوها

  :قال راغب
  .نحن في رحيلي.  لسنا في الشيخة وال في البنت يا طويل العمر-
  : األمير دشاش متبرماً، وهو يتقدم راغب إلى المزارقال
من رجوعك وأنت .  قفعت طبلة أذني، وأنت تكرر علي هذه النغمة-
ولوال ذلك ما غفرت لك أن تبيع . رأسك تحت ورجلك في السماء. مقلوب

  ماذا تخبئ عني؟. خلصنا. األرض، وأن تترك أهلي يبيعون
  :قال راغب بأسى

  .سامحني باألرض.  بالبنتأنا أسامحك.  ال شيء-
  :قال األمير دشاش وصوته يتوه بين المزاح والجد

تقدر . بنتك ترجع لك وقت تريد.  لكنهم قدموا األرض على العرض-
  أن ترجع لي األرض؟
  :قال راغب بجفاء

  .وأنا راحل. هذا ثمنها ال أريد منه ليرة.  أنت أقدر-
  :سأل األمير دشاش بود

  فيه عني؟ ما سرك يا راغب؟ تخ-
  :همس راغب أسيان

  . عسى أن تعرف وتقول راغب ابن حالل-
  :قال األمير محذراً

  . سرك كبير والسر الصغير يقتل صاحبه-
  .وانفتل عائداً وحده

*     *     *  



 

 -٥٩٨-

  :وقال مديح الجقلة وهو يعانق راغب مودعاً
  . سرك سيقتلك-

 وبين عين آدم وحلب ترجع في صدره صوت األمير دشاش وصوت
لكنه ظّل حياً، على الرغم من الجرح . مديح، فباح لهما بسر الشيخة رسمية

وبين حلب والشام رأى الجرح يبرأ، وفكّر في أن هذا الجرح هو القتل . الفاغر
حتى إذا اقترب من الجوالن، تدافعت الجراح المندملة . الذي تنبأ به مديح واألمير

وحين وصل إلى العال، انطرح، . ندبةالصغيرة، لكأن جسده ما كان إال ندبة فوق 
  .ال ينشد إال أن ينزف حتى يموت، وضاعت منه الدرب إلى بيته

ومثلما أشاح عنه المهر الوحيد . كانت الدرب مقطوعة بزريبة جديدة
وكما بدا له المهر غريباً، بدا الشبان . فيها، أشاح الشبان الذين عبروا بعد قليل

 الذي استغاث أخيراً بعجوز يكاد يحبو خلف واألطفال الذين أعقبوهم، وصوته
عصاه، فأغاثه عجوز منتصب أومأ إلى مفرق آخر إلى الخلف، وبدت الدرب 

  .الجديدة تنسّل مثل الحية نحو البيت
  :وسألت أم ناصح وهو لما يكد يجلس

   ما الذي جاء بك؟-
  .تنهد وأطرق وهي تلطمه بسؤالها

   أين أبي وأمي؟ أين ناصح؟-
  :، فناس صوتهاسأل متضرعاً

  ...أبوك، أمك، عمك، أخوك:  ناصح في الشام، والبقية في رحمة اهللا-
وربما ذكرت آخرين، وهو لم يعد قادراً على أن يسمع، وال على أن 

  :بجلس أو يقف، لوال أن سؤالها عاد يصفعه من جديد، فبكى صوته
  . جئت أموت-
لت شاباً ما شاء ما حال لك عندنا إال الموت؟ ما ز.  أرض اهللا واسعة-

  .تستطيع أن تتزوج بنت أربعة عشر! اهللا
  . ما بك يا بنت عمي؟ أنا أبو ناصح-



 

 -٥٩٩-

لوال العيب . أنا أبوك: رح قل له.  كنت بنت عمك، وكان لناصح أب-
نحن . مع الفجر تتوكل على اهللا وترحل. ما كنت تركتك تنام في هذا البيت

شعيلة طردتك؟ شعيلة أم دهيبة أم اتركنا بهمنا، أم أن . نسيناك كما نسيتنا
  صبيحة يا راغب؟

  :التفت نحو الباب، وجر قدميه وهو يشرق بالسؤال
   أين ألقى ناصح؟-
  . من يسأل ال يتوه-

  .قالت وهي تلحق به، ثم تصفع الباب خلفه، ولما يكد يتجاوز العتبة
*     *     *  

 ينتظر أقعى على الطريق،. مشى مشتمالً بالعتمة حتى غابت العال
وتكور يتّقي هبات الهواء الباردة التي . سيارة الصباح، والليل ما زال في أوله

  .راحت تشتد، ولم تدعه يغفو، حتى هدرت السيارة، وهدر الصباح
توقفت السيارة في بئر عجم، فتوقف نبضه، وهو يخشى أن يكون 

 أنكرتا لكن عينيه. الرجل والمرأة اللذان صعدا إلى السيارة غالية وزوجها
وعاد يتنفس، . الراكبين، كما أنكرتا السقوف القرميدية التي تناثرت في القرية

ينطوي على غربته وجوعه ووهنه، مصغياً إلى الرجل والمرأة، يشكوان 
للركاب غالء القرميد، ويتباهيان بمرسيليا التي ترسل إلى سورية السقوف 

، حتى بات عازماً على المسطحة، وبما وفّر التطوع في جيش الشرق البنهما
ولم يرد راغب حين سأله . نزع السقف المستوي، وإبداله بالسقوف المتراكبة

الرجل عما يحبب الشبان بالجمالون، كما لم يرد على السائق حين سأله عما 
  .إذا كان سيتابع إلى الشام، وكانت السيارة قد توقفت في القنيطرة

لكن ساكني البيت . ت السعدخلف الرجل والمرأة سار حتى استوقفه بي
وتابع راغب سيره إلى . الغرباء دعوا لقاسم السعد في هجرته، وترحموا على أبيه

  .رائحة الشواء القريبة، وجلس أمام الدكان ينتظر دوره، ويصغي إلى من حوله
  :قال الشاب الذي يقف أمام المنقل



 

 -٦٠٠-

  .لخيل لوال فرقة الخيالة ما كان الفرنسيون يزينون لنا تربية ا-
  :قال الكهل الذي يقلب الذبيحة المعلقة

  ماذا تعرف أنت؟.  األمير مدحل نفسه بدأ يربي ويبيع-
  . في البطيحة صار له اصطبل يعادل خمسة كما يقولون-
  ماذا تعرف أنت؟. له ولشريكه.  ليس له وحده-
 من؟ عمر التكلي؟ صحيح أنه نائب ومالك كبير كما يقولون، لكن -

  .بلعه ويبلع أبوهاألمير مدحل ي
 في هذا ما أخطأت، خاصة أن ابن التكلي سلّم كل شيء لألمير مدحل، -

  ماذا تعرف أنت؟. واألمير لمن سلّم؟ لشتيوي الدرويش، صاحب النفس الدنيئة
 لماذا ال يعجبكم شتيوي الدرويش؟ ألنه رضي أن ترجع له امرأته -

  .حل ال يخالف له كلمةبعدما هربت مع غيره؟ الكل يغار منه ألن األمير مد
من يقبل على نفسه أن يأخذ امرأة ال تزال على ذمة غيره؟ .  وال لك-

من يعرف إذا كان زوجها الجديد مات، أم ما زال يأكل ويشرب مثلك؟ واهللا 
ما أكثر من نفس شتيوي هذا دناءة إال نفس امرأته، وال أدنى من نفس امرأته 

  . النفوسإال نفس من هربت معه، ونفسك أنت أدنى
  . وأنت الشرف ينقّط من طرف كمك-

وضحك لما فطن . قال الشاب، وهو يقدم الصحن لراغب الذي أجفل
إلى أن الشاب ال يخاطبه، وأكب على الصحن، يتشمم رائحته الساخنة، 

  .ويهمهم مؤكداً كالم الشاب والكهل، ويرفع الرغيف عن قطع اللحم بحذر
مل الوجوه، يغضي عن الشركسي فرغ من الطعام سريعاً، ومشى يتأ

والبدوي منها، ولرجل كان أم المرأة، خوفاً من أن يسأله أحد عن دهيبة أو 
عن ابنته منها، أو أن يظفر به هذه المرة شتيوي الدرويش، ويصيح به األمير 

كيف تعطي لألمير دشاش بنت شعيلة، وتستكثر علي بنت دهيبة؟ : مدحل
  . الكراج، ويتعجل السفر إلى الشاموأخذ يضحك ببله، وهو يعود إلى
*     *     *  



 

 -٦٠١-

لكن الكراج تبدل بخان، والسيارة ببغل، والشام بحضر، وأم رجب بأم 
ناصح، إذْ ازورت صبيحة عنه، ورفضت أن تكلمه، على الرغم من نهر 

وفي الصباح طلب منه أبو جميل أن يطلقها، فهي ال زالت . الشاويش لها
ن رجب شاب في التجهيز، فقد يضحك الحظ لها، وعلى الرغم من أ. صغيرة

  .ويعوضها اهللا عما كابدت من زواجها األول
طلّق راغب صبيحة، وأشهد أبو جميل عليه المختار وعدداً من الرجال، 
فأشهدهم راغب أيضاً على طالق أم ناصح، وترك لكل مطلقة عشر ليرات 

ثم انطلق بالبغل إلى . هذهبية وألف ليرة ورقية، والعيون تتغامز، جازمة بعته
القنيطرة، وتركه في الكراج، وأجر وحده سيارة تنقله إلى الشام، مضحياً 
بالرهن الذي تركه في الخان لقاء البغل، وعاجزاً عن ثقل جيوبه المدججة 

ولم يكد ضحكه ينقطع . بالليرات الورقية وحزامه المدجج بالليرات الذهبية
صح أو رجب، يغلب عليه، وكان الطالب حتى أخذ اليأس من العثور على نا

يتجمهرون أمام التجهيز، ال أحد يسمع سؤاله، وال هو يقدر على أن يدقق في 
  .وجوههم، وهم ينطون ويهتفون ويندفعون إلى الشوارع

في األيام األولى كان يلحق بالطالب أحياناً حتى تكّل قدماه، أو يفر من 
وعندما يتفرقون أو يتراجع . جأةدفعهم، أو تردعه الحراب التي تتالمع ف

وفي المساء يلجأ إلى األوتيل مبكراً، ال . عنهم، يلجأ إلى أقرب مقهى يصادفه
  .يتعشى، وال يكلم أحداً، وربما ال ينام

ورويداً لم يعد يأبه بأن . رويداً بات يشك في أن يكون ما به الشوق لولديه
ربما كان لم . كما تنكره الشامينكراه، كما أنكرته العال أو القنيطرة أو حضر، و

يعد يبتغي لقاء رجب وناصح إال لكي يتخفف من ثقل حزامه وجيوبه، ويأوي إلى 
. األوتيل، فال يبارح تلك الغرفة الضيقة الخفيضة التي اختار، حتى يأتي من ينعيه

من أجل ذلك صار يخرج في المساء، يتعشّى عند الرجواني، وينتقل من مقهى 
جلس إال خلف الزجاج، يدقق في وجوه العابرين، كما يدقق في إلى مقهى، ال ي
كان عاجزاً عن أن يصدق أنه ما عاد يعرف أحداً من كل أوالء . وجوه الرواد

لذلك ارتجف عندما ناداه عمر التكلي وهو يغادر . البشر، وال أحد عاد يعرفه



 

 -٦٠٢-

طع أن يسير وارتجف ثانية عندما ناداه عبد الودود السعد، ولم يست. اللونابارك
ولذلك أيضاً شكا لهما ما يعذبه، وطأطأ . نحوهما، وال أن يلجم نشيجه الذي تفجر

لكن عبد الودود انسحب بعد . لممازحاتهما وشماتتهما، وتوسل إليهما أن ينتشاله
  :قليل دون وداع، ونهض عمر إلى الطاولة المجاورة قائالً

  .نت ال تلزمني اآلنوأ. أنا ال أنفعك بشيء.  ابحث عمن يحتاج إليك-
ثم تهاوى جسده على البالط، وانقلبت . فترنح رأسه وسقط على الطاولة

الطاولة فوقه، ودفعت الكرسي الطاولة المجاورة، ونهض كثيرون وصاحوا، 
ال حول : بينما اقترب عمر التكلي وقرفص يحدق في الجفنين اليابسين ويتمتم

  !وال قوة إال باهللا
*     *     *  

-٤٦-   
افأ عمر نفسه إثر هدوء المريجانة بأيام هانئة، أمضاها بين بيروت ك

والشام والزبداني، من رفقة ديرافور وتيسير عبد البر إلى رفقة الخواجة 
وفي آخر تلك األيام التي قاربت الشهر استأثر بصحبته األمير مدحل، . ثابت

  .وكانت ملكة وتفاحة قد عادتا من مصر
الت، وعليها أن تنتهي، فوجئ بشقيقه رؤوف عندما قرر أن المكافأة ط

كان قد توجه إلى المقهى مبكراً، عازماً . يسعى بين الطاوالت في الباريزيانا
تردد في الجلوس . على أالّ يتأخر، ليلتفت منذ الصباح إلى أشغاله المنسية

وعيناه تالحقان رؤوف، ولما هم باالنصراف، وقعت عليه عينا رؤوف، 
  .فتمايلت األرجيلة التي يحمل، وسقط التنباك على األرضوتعثرت مشيته، 

ولما وقف كان . تقدم عمر، ورؤوف يلملم ما تناثر، ويتلصص على المعلم
  :عمر قد غدا قبالته، فعبس ومشى، لكن عمر ناداه، فالتفت واقترب متحدياً

  . أمرك؟ هذا ليس بيت منعم، وال تستطيع أن تخرجني على هواك-
  :، وربت على كتفه هامساًتبسم عمر بحنان



 

 -٦٠٣-

ماذا تفعل؟ أخي يشتغل .  نجرب؟ من الشام كلها أستطيع أن أخرجك-
هنيئاً لك يا عمر ! خادماً في المقهى؟ وفي أي مقهى؟ الباريزيانا؟ واهللا عال

  .التكلي
  :قال رؤوف

تفضل اجلس مثل أي زبون، وما تطلبه .  ال أنت أخي وال أنا أخوك-
  .على عيني وعلى رأسي

  :طّب عمر وقسا صوتهق
  . أطلب أن ترمي هذا المريول، وتبحث عن عمل في غير هذا المكان-

  :قال رؤوف ساخراً
 لماذا؟ حضرتك صاحبه؟ شريك فيه؟ لو عرفت أنك زبون له كنت -

وما دمت طلعت لي باليانصيب من . رحت لغيره، من دون أن تتفضل وتأمر
ذا رأيتني بكرة في مكان آخر، ولكن إ. أتركه يا سيدي. أول يوم، فأمري هللا

  .لن أتركه
  :قال عمر وضيقه يتفاقم

. قل لي إنك تريد أن تشتغل في الشام.  قل لي إنك تركت المريجانة-
أعرف أنك بعد ما رفعت . ألف عمل أفضل من هذا العمل أستطيع أن أدبر لك

  اختلفت معه؟: قل لي. صوتك علي وطفشت، رجعت إلى حضن منعم
ما قال . باط ال ينقل لك بأمانة ما يجري في المريجانة كأن راغب ش-

لك إني ما اختلفت مع أحد؟ ما قال لك إني بعد ما هجرتَ من هجرت، ما 
عدت أقدر أن أنظر في وجوه الناس؟ سودت عيشتي هناك، تريد أن تسودها 

افرض أني غريب، مثلي مثل من تاه من المريجانة . هنا؟ حرام عليك يا أخي
أدلّك عليه حتى تقطع رزقه معي، . معي واحد منهم هنا. في الشامبسببك 

  وأكون كافأته، كما يكافئ أخي عمر الناس على معروفهم؟
وخرج عمر . قال رؤوف وجرى يصيح ملبياً النداء الملح على األرجيلة

ولعل ذلك ما جعل ملكة وتفاحة . ساخطاً، ولم يعد من بعد إلى الباريزيانا



 

 -٦٠٤-

إال أن ميلهما عنه . ان دعوته فيما بعد إلى البيت، كما قدرتحردان، فال تلبي
إلى األمير مدحل، حين التقاهما في مضافته، وهو في طريقه إلى البطيحة، 

وفي .  عليه األميرساه رؤوف والباريزيانا، وأثار شكوكه في أنهما قد آثرتانأ
أن األمير إيابه من البطيحة شك، وهو يبعد شبح أم نور الدين وجنازتها، في 

وبات لعمر سبب آخر للريبة في . مدحل قد فرض على ملكة وتفاحة أن تنأيا
صديقه، للتوجس منه، بعد ما لقي من جفاء شتيوي الدرويش وتعاليه، لكأنه 

  .هو شريك األمير مدحل، وعمر خادمهما
*     *     *  

طلب عمر من نور الدين أن يعود إلى البطيحة ليحيي ذكرى أمه، ويقيم 
ثمة ما يكفيه، كي يحصي أنفاس شتيوي الدرويش واألمير مدحل أيضاً، لو 

  :لكن نور الدين سرعان ما عاد دون أن يحيي الذكرى، وقال. لزم األمر
لعب فيه انكليز ويهود، ال األمير مدحل وحده، وال .  كله لعب بالكبير-

 شتيوي يشتغل تحت يده أربعة، ولكن أين؟ واحد منهم. شتيوي الدرويش
للبطيحة، أما هو واآلخرون فمن الحولة إلى طبريا إلى المضافة، ومن 

  .المضافة أظن إلى القدس
  :قال عمر ساخراً

   وما لألمير مدحل شغل في القدس يا فهيم؟-
  :قال نور الدين

-كما أن حركتي ليل نهار ما . هذا عليك. فوق طاقتي.  هذا كبير علي
  .الدرويش طردنيولو بقيت زيادة، كان شتيوي . أعجبتهم

  :نهض عمر غاضباً وقال
   يطردك، وهو يعرف من تكون؟-
  .سيده أهون منه.  شتيوي الدرويش ال كرامة ألحد عنده، إال األمير مدحل-

أما عمر فقضى بقية نهاره يفكر في . قال نور الدين، وودع خائفاً
بير التخلّص من مشاركة األمير مدحل، ويردع نفسه عما تتشهى من اللعب الك
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. الذي يلعبه األمير، كما قال نور الدين، أو الكشف عن ذلك اللعب على األقل
وفي المساء دعا ديرافور إلى فيفا فيلّال، وتعمد أن يضاعف سخاءه وشرابه، 

  .قبل أن يبدأ بالشكوى
*     *     *  

لم يأبه ديرافور بما يضايق عمر، ال في تلك السهرة، وال في السهرات 
من مطعم إلى مطعم، أكبر سخاء، وأوفر شراباً، حتى مّل عمر، التي تتالت، 

  .وانقطعت دعواته خمسة أيام
 أيقظه قرع ديرافور على - وكان الجمعة -في صبيحة اليوم السادس 

رحب عمر وهو يتعوذ في سره، وتعجب . باب بيته، ولم يكن قد زاره من قبل
  .د القهوة فوراًوأع. من أن ديرافور يبدو نشيطاً في مثل هذا الوقت

  :قال ديرافور
   اليوم عطلة أليس كذلك؟-

  :ضحك عمر وقال
   وِلم السؤال؟-

  :ضحك ديرافور، ورشف رشفة طويلة وقال
  اشتغلت في صباك في المقاهي أيضاً؟.  قهوة ممتازة-

  :تجهم عمر، وأزاح فنجانه قائالً
   ِلم السؤال؟-
لت من إشارتي زع. اليوم يوم شغل لي ولك.  اليوم ليس عطلة-

لرؤوف؟ أظن أن مارسيل أفسد عليك شقيقك، ومأل رأسه باالشتراكية، بل 
من أين . نسيت الشاب المساح؟ على كل حال ما لنا ولهذا اآلن. الشيوعية

  نبدأ، ماذا تريد من األمير مدحل؟
  :تراجع عمر بدهشة واضطراب، ثم تقدم وتناول فنجانه، هامساً

  ؤال؟ أخيراً تذكرت؟ ِلم الس-
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  . حتى نتفق-
   على ماذا؟-
  . على العمل-
  .وال أريد أي شيء.  أريد كل شيء-
  .هذا وقت العمل، ال وقت السهر. الفيل نحن لسنا في فيفا -
أو أبيعه حصتي .  أريد أن يبيعني حصته بال ربح، وبال خسارة-

 أريد أن أعرف بماذا. ليس هذا ما يهمني. خلنا من هذا. بالربح الذي يناسبني
 كيف سرق مني ملكة وتفاحة؟ ؟يلعب في الحولة وفي طبرية، بل في القدس

  .لو ترك لي واحدة يا ديرافور
هل ظننت أني لم أهتم بما .  أنت تريد الكثير، وكل ما تريد خطير-

حكيت، فانقطعت عني هذا األسبوع؟ كل يوم كنت أدور خلف ما تحكي في 
  .السهرة الفائتة

  ماذا تنتظر؟.  هات إذن-
 االتفاق، خاصة أن الشغل ما انتهى، وقد يقتضي مني إجازة إلى -

  .بيروت، أو إلى القدس كما تقول
وإذا كنا حقاً صديقين، تأخذ اآلن . اطلب ما تريد.  أنا جاهز أيضاً-

  .الرعبون، وعندما تنتهي، تأخذ ما تراه حقك
  . الشغل شغل، والصداقة صداقة-

 شيكاً موقعاً ومفتوحاً، فنهض عمر، وأحضر. قال ديرافور وسكت
  :وقال، وهو يناوله لديرافور

  . الشغل مع الصداقة، والصداقة مع الشغل، أحلى وأحلى-
  :وضع ديرافور الشيك على الطاولة وقال

عندما . اآلن ال أريد شيئاً، حتى ما تقتضيه المصاريف. احتفظ به.  غلبتني-
  .ب، فيه أشعر باألمان أكثربدْل ثيابك والحق بي إلى المكت. ننتهي امأل الشيك

*     *     *  
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لم يكن من اليسير على عمر أن يصدق، ال في تلك الجمعة، وال في 
الجمع التالية التي قضى صباحاتها في مكتب ديرافور، أن األمير مدحل على 
صلة منذ سنوات بشركة تطوير األراضي الفلسطينية اليهودية التي حصلت 

بحيرة الحولة، أو أن الشركة تدفع له مرتباً من لندن على امتياز تجفيف 
 كما - شهرياً على الرغم من أنه ال ينفعها بشيء، كما يبدو، إال أن يكون النفع 

.  في اندفاع رجال األمير المسلحين بعيداً، وترويعهم للناس-يقدر ديرافور 
، ولكن لماذا تجاوز رجال األمير الحولة إلى طبريا؟ لماذا تطاولوا على العال

  ولما تصدى لهم بعض الشبان استباحوها؟
  :قال عمر، وهو يحتفي في الشانوار، بعودة ديرافور من القدس

  . بضرب العال ثأر الدرويش من خاطف امرأته، من راغب الناصح-
  :قال ديرافور ساخراً

 أنت أيضاً عقلك صغير، تفكر بالثأر؟ لو ذكرت لك اآلن ملكة وتفاحة -
أظن ملكة وتفاحة غير بعيدتين عن .  وقفا هذهلما فكرت إال بصدر هذه

  .المراسيل المتكاثرين على األمير مدحل هذه األيام
  :أسال فضول عمر لعابه، وهو يسأل

   يهود أم انكليز؟-
المهم من يستعد لشق قناة من بحيرة .  يهود أم انكليز، ما هذا بالمهم-

يض من نهر اليرموك المهم من يستعد لتخزين ما يف. طبريا إلى الغور الشرقي
في البحيرة، حتى تعوض ما تفقده، ليس بالتبخر، أنت ال تفهم بالتبخر، بل بما 

  .مئات آالف الدونمات، في يوم قريب: على القناة أن تروي من آالف، قل
وبقدر ما خيل إليه أنه أنهك ديرافور جزافاً، . ازداد األمر إغراء لعمر

 جزافاً، بقدر ما -  حتى يشبع ديرافور -أو أنه قد أنفق، ولسوف ينفق أيضاً 
غير أنه بغتة بدأ ينسى . رأى بجالل أنه قد كشف أسراراً وفضح مؤامرات

ذلك، إال في لحظات نادرة، قبيل النوم أو قبيل النهوض من الفراش، ولقاءاته 
يلّال، فبديرافور تتناءى، حتى جمعتهما عشية الجمعة الحزينة في مطعم فيفا 

  .افوروبإلحاح من دير
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تشكك عمر في أن إلحاح صديقه ذريعة الحتفال، أو نداء لشوق يخصه 
ولم يلبث ديرافور أن دنا هامساً إثر كأس . به، مثلما يخص السيدة اإليطالية

  :الكونياك األول
األمير مدحل وملكة وتفاحة وعجوز يهودية .  في أمر صاحبك ما فيه-

وط في كرة خيطان هائلة هم كلهم، وسواهم، خي. في القدس اسمها زلخة
  .وملونة، وال يفك عقدها إال المسيح في يوم مثل هذا اليوم

  :قال عمر زاهداً
   وأنت؟-
  : قال ديرافور-
طبريا .  من تالميذه، لكن من أجلك أحاولاً أنا لست المسيح وال واحد-

والغور الشرقي واليرموك والبحر الميت وبحركم األبيض والحولة وشتيوي 
البطيحة والعال، وحوران أيضاً والشيخ وطبان، وشركة تطوير الدرويش و

األراضي والقدس ولندن، وما لم أعلمه، كل هذا خيوط هائلة وملونة في كرة 
  ...ال يفك عقدها إال

  :وصمت قليالً، ثم لوح بالكأس هاتفاً
. بصحة العقد ومن يفكها، والخيوط ومن يعقدها.  بصحتك يا صديقي-

: لدها وأخوتها، وبالمناسبة، نشرب بصحة زوجهابصحة الست زهرة ووا
  الباشا شكيم، سيد الحرزة وسيد بيت التكلي، نسيته؟

توقفت كأس عمر في طريقها إلى فمه، وانتظر حتى أفرغ ديرافور 
  :كأسه، ثم سأل بعداء

   ما الذي ذكّرك بالباشا شكيم وامرأته؟-
  :ضحك ديرافور وهو يمأل الكأس الفارغ ويقول

ا بك خفت؟ ما لم تعلمه يا صاحبي، ال عندما اشتريت إرث م.  اشرب-
الست زهرة في البطيحة، وال عندما شاركت األمير مدحل، هو ما لم يعلمه 

. ال أدري إذا كان هذا يهمك، فهو من الماضي. صاحبك ديرافور إال قبل أيام
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وعلى كل حال، فلكي أرضي ضميري قبل أن أنفض . ال ال، هو من الحاضر
بعد : ا جررتني إليه، كان علي أن أبحث، كما علي اآلن أن أقول لكيدي مم

  ما تركت أنت البطيحة، لمن سلمتْ أمرها الست زهرة؟
  :قال عمر، وقد أعاد الكأس دون أن يشرب

لماذا تسأل؟ خيط . ألخيها الصغير على ما أظن.  لواحد من إخوتها-
  آخر في كرة خيطانك؟

  :قال ديرافور باهتمام
شقيق . خيط لعين، من ألعن الخيوط غير اليهودية. خيط آخر نعم -

القمار . الست زهرة، آخر عنقود المرحوم أمير الحج، شفط من أخته ما شفط
اسأل عنه الخواجة . الولد المدلل غاطس بالبوكر. باألحرى هو الذي شفط

اسأل عنه الست زهرة، فالبد أنها تعرف، والبد أن زوجها يعرف، إال . ثابت
.  كانت تخبئ عنه، كما خبأت عنه ما كان يفعل شقيقها بغالل البطيحةإذا

قبل أن يشتري عمر التكلي من الست زهرة كان الصندوق اليهودي . المهم
. كان يفاوض آخرين ممن يملكون حول البطيحة. يفاوض شقيقها على الشراء

 الست زهرة، مثل. الصندوق كان وال يزال يريد شراء مئة ألف دونم هناك
زوجها، ومثل ابنها األستاذ فؤاد، ال تحب اليهود، أو هي خافت من الصندوق 
اليهودي ومن شقيقها، وألن حظّها يفلق الصخر، اشترى منها زبون أبله هو 

لماذا تظن إذن أنها يسرت لك الدفع؟ أما األمير مدحل، فأغلب . حضرتك
 باع، وينتظر الظن أنه يفاوض الصندوق من وراء ظهرك، هذا إذا لم يكن قد

. أنصحك يا صديقي أن تبتعد بسالم. الوقت المناسب ليعطيك من الجمل أذنه
الهاغانا والشتيرن يفعالن هذه األيام في الحولة ما فعله . ارض بما يطلع لك

أنت ال تعرف من تكون الهاغانا وال من تكون . فرسان األمير مدحل في العال
ل إنه شيوعي، جمع حوله عصابة وفوق هذا قام فالح أهبل، يقا. الشتيرن

أنا واثق أنه قتل، على الرغم من أن المحكمة برأته . ليتصدى، وقتل يهودياً
وصلنا إلى القتل والمحاكم، ما لك ولهذا؟ بع يا عمر حصتك بأي . قبل أيام

أنت، وأنا . ال تشتر حصة األمير بأي ثمن. ثمن، وكأنك لم تسمع مني حرفاً
 ٣٩ م–التيجان 
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واآلن، صديقك . في هذا اللعب، أو في منعهمعك، أصغر من المشاركة 
  .بصحتك. ديرافور أنهى مهمته، وغداً شرفْ إلى مكتبه مع الشيك

ورفع الكأس وعيناه تالحقان ظهر السيدة اإليطالية، وأصابع عمر تعلو 
بالكأس راجفة، وهو يحس أنه ليس غير كرة صغيرة وخفيفة، أو خيطاً واهياً، 

  .كرة التي يهرب منها ديرافوربال شأن، علِّق خطًأ بال
*     *     *  

ناول عمر الشيك لصديقه دون أن يمأله، وانصرف ناقماً على الباشا 
وطفق يفكر أياماً في . شكيم والست زهرة واألمير مدحل واليهود واالنكليز
تالمحت له سارة في . أهون السبل وأسلمها للخروج من ورطة البطيحة

نه ما يمايز بينهن، كما ضاع منه ما يمايز بين وجهي ملكة وتفاحة، وضاع م
ولما قرر . من كان األمير مدحل قبل قرابة عشرين السنة، وما آل إليه اليوم

وحال له أن يوفّر ذلك . أن يبحث عن زبون لحصته، لم يفكر إال بسليم أفندي
عليه، لو تم، الخسارة المحتومة فيما لو كان الشاري األمير مدحل، وأن يبلو 

صميه ببعضهما، ويسدد الضربة الموجعة التي يتمنى للكتلة، خاصة أن خ
 يتهمونها بالتفريط - ال الزعران وحدهم -المظاهرات تتوالى ضدها، والناس 

  .في اسكندرون، ورئيس الوزراء نفسه ينجو بمعجزة من القتل
إال أن ديرافور سخر من تقدير عمر، ونصحه بأن يحّل مشكلته بعيداً 

  . كي ال يجد نفسه ذات يوم متورطاً فيما هو  أكبرعن الشام،
  :قال عمر

  . الشيخ وطبان إذن-
  :ضحك ديرافور وقال

ال أظن أنه يخرج من حوران بعد ما قصصنا أظافره في .  هذا بعيد-
أم أنك تسعى لتبيع وتضرب خصومك في وقت واحد؟ جرب مع الشيخ . الغوطة
ف الشيخ وطبان، إال إذا وجدت من إذا ما نجحت معه، ش. اللجاة أقرب. مصرب

  .ال تنس أن الشيخ مصرب أدسم من الشيخ وطبان أيضاً. هو أقرب، وأدسم
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  :سأل عمر
   ماذا تعرف عنه؟ أليس هذا من شغلنا الذي قلت إنه انتهى؟-

  :قال ديرافور
مليح منك أنك ما .  طبعاً، لذلك أنا أبحث لك عمن يشتري حصتك-

الشيخ مصرب . انا لم أصرفه بعد.  كتبنا غيرهكنا. استجبت لي ومألت الشيك
. تهمنا مصلحته، كما تهمنا مصلحتك، هذا داخل المكتب. صديق عزيز لنا

الشيخ مصرب ال يمكن أن يصادق فرنسياً . خارج المكتب أنت من يهمني
  أليس كالمي صحيحاً؟. أنت تعرفه. مثلي

  :قال عمر
  .التحية ما رأيته إال في البرلمان، وليس بيننا غير -

  :قال ديرافور
انفتحت .  من سنة بدأ يحاول أن يستولي على ما حوله من األرض-

هو يريد أن يعوض . شهيته بعد ما أصدرنا قانون العشائر، وساد األمن هناك
يوم جلبناه إلى أول برلمان . والحقيقة أنه بدأ يعوض منذ سنوات. زمن الغزو

لكن البدو ال . ا كما أعطينا غيرهمد يده إلى أمالك الدولة، وأعطيناه منه
. أنا زرته مرة واحدة. حتى الشجر يكرهونه. يعرفون الزراعة، وال يحبونها

. كان قد عمر أول بيت من الحجر وزرع أمامه الكينا. كانت حفلة كبيرة
. اليوم البدو تركوا الخيام وخرائب الرومان، وعمروا، وربوا الدواب! عجيب

ين جاء بهم رضا بك الزرب من أقاصي سورية، لكن الفضل للفالحين الذ
وكما تطفش أنت من األمير مدحل طفش رضا بك . وتبعه الشيخ مصرب

تنازل عن ثلث مزرعته هناك لقاء أن يمنع . اسأله. الزرب من الشيخ مصرب
وباألمس، لما وزعنا أرض الجفتلك، غضب . الشيخ مصرب عنها البدو

فوض أن األرض التي نوزعها، نصفها الشيخ، وسافر إلى بيروت، وأقنع الم
تظن المفوض اقتنع؟ على كل حال أعطاه الخمس لوجه . للبدو ونصفها للدولة

أراهن على أنه كان يبلعكم ! تخيْل لو أن الشيخ مصرب اآلن في شبابه. اهللا
ما كادوا أن يشموا . أوالده كلهم خرعون، كأنهم ليسوا من ظهره. جميعاً
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أال يكفيك هذا؟ قم اآلن .  حتى نسوا أصلهم البدويرائحة الصابون في بيروت
  .إليه، وأنت وحظك العابس هذه األيام

*     *     *  
قهقه الشيخ مصرب، . توجه عمر إلى اللجاة خائفاً من عبوس حظه

  :ولمع فكه الذهبي، وقال
العلقة معه . أصعب من المرحوم والده.  األمير مدحل ليس سهالً-

  .عمر تقول إنك تهربنظراتك يا . ليست سهلة
امتدح عمر مطوالً األمير جهجاه واألمير مدحل، والشيخ مصرب 

  :أيضاً، وقال
مثلي يضيع مع الشيخ وطبان، فكيف .  أنتم أمراء وشيوخ تتفاهمون-
  بينكم؟

وافق الشيخ مصرب على الشراء مبدئياً، واشترط لذلك أن يرى 
انطلقت سيارة عمر به . األرض بنفسه، وأن يسمع بأذنه موافقة األمير مدحل

وبازدحام الخيل،  وبوغت باالصطبل الهائل الذي شيد،. وبالشيخ إلى البطيحة
بيد أن االصطبل ضاعف إغراء الشيخ بالشراء، فيما زاد من . دون استشارته

  .تصميم عمر على البيع
تابعت السيارة تخبطها، تغري الشيخ بالفرجة على البحيرة، وقهقهت 

 زشكناصيادين المسلمين، ومن زراية حارات األمثله من أسمال ال
وقادت ثرثرة الشيخ مع شتيوي . والسفارديم في طبريا، ورطانتهم بالعربية

الدرويش إلى ذكرياته عن دهيبة وراغب الناصح والسامرية، فنفر شتيوي، 
وغمز من عمر الذي صاحب ابن الناصح يوماً، ونغّص عليه فرحته بلقاء 

وربما كان ما بدر من شتيوي هو ما جعل . ياً، فتنصرالقس الذي كان يهود
عمر يوقف السيارة أمام المزارات التي صادفته، ويبتهل في سره إلى 
لقمان الحكيم، وعبد اهللا بن العباس، كي تتم الصفقة بينه وبين الشيخ 

  .مصرب بيسر وبسرعة
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وشك عمر وهو يعانقه . من طبريا أسرعت السيارة إلى األمير مدحل
 أن يكون ما ذكره ديرافور صحيحاً، إذْ لم ير، حيث استطاعت السيارة أن في

تسلك، أثراً لرجال األمير، وال لشركة تطوير األراضي، وال لتخزين المياه أو 
وزاد طربه احتفاء األمير بالشيخ مصرب وبه، وترحيبه بالبيع . جرها

ال أنه قال، وقد إ. والشراء، وحزنه على فراق عمر، وسعادته بمشاركة الشيخ
  :أعلن شتيوي أن طعام الضيوف جاهز

  .ِلم العجلة؟ تفضلوا.  كله خير-
  :وفي العودة قال الشيخ مصرب. ولم يذكر أحد بعد البطيحة

  . األمير يريد حصتك-
  . كان حكى وألمح-

  :ضحك الشيخ وقال. قال عمر مستنكراً
  . نحن البدو نفهم على بعضنا-
   واآلن؟-

  .سأل عمر ملهوفاً
  .أنا أشرح لك. وإذا ما فهمتها ارجع لي.  ال تبع إال إذا أعطاك اإلشارة-

قال الشيخ، وأكد ديرافور الذي ما لبث أن أعاد الشيك ممزقاً، وطالب 
بنصيبه نقداً، وهو يتأهب لتنفيذ األمر المفاجئ بنقله إلى دير الزور، ويغالب 

  :ائالًارتباكه وحزنه في سهرة الوداع، في فيفا فيلّال، ق
قلبي يحدثني .  هذه أول غلطة لي منذ انخرطت في االستخبارات- 

واحدنا في شغله يعتمد على ما . أنها قد تجر علي ما هو أكبر من النقل
لذلك مشيت معك، ال طمعاً بمالك، ولكن . يحدثه به قلبه أيضاً يا صديقي

سي الشغل ن. مسكين هذا القلب. ألن قلبي كان يؤكد لي دائماً أننا أصدقاء
وكلما كبر . واحدنا في االستخبارات ال يجرؤ على أن يغلط. هذه المرة

اليهود ذراعهم طويلة، وال . غلطة واحدة تقضي عليه. يحرم عليه الغلط
ال فرق عندها في هذا بين أي يهودي وبيني . ترحم من يضرها بكلمة
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ما أعرف أنك لم تنطق بحرف م. ال تبتئس يا صديقي، وال تخف. وبينك
صحيح أننا أصدقاء، ولكن . دار بيننا أمام مخلوق، وإال ما كنت رحمتك

الغلطة غلطتي، وال أعرف أين . عيني كانت تتبعك، حتى في فراشك
هنا في المكتب؟ في فيفا فيلّال؟ في إجازتي إلى القدس؟ على كل . وقعت

حال، صاحبك ديرافور صار عجوزاً، وليتهم أعادوني إلى قريتي بدالً من 
ا . ير الزور، ولكن لو أعادوني كانوا كافأوني على غلطتيد نحن أيضاً بينن

  .من يستفيد من اليهود كما يستفيد األمير مدحل
*     *     *  

ما إن سافر ديرافور حتى فكر عمر في أن يفشي كل ما تسارا به، 
انتقاماً لصديقه، وانتقاماً من األمير مدحل وملكة وتفاحة وسارة، وربما 

غير أنه ظل . اً من أوالء، ليس على البطيحة وحدها، بل على نفسهخوف
متردداً حتى التقى باألمير مدحل في البرلمان، وكانت الشائعات تتكاثر 
حول المنازعات بين الموالين والمعارضين لفرنسا من الشركس، وحول 
مناصرة األمير مدحل للموالين، فيما يطالبون به من إدارة مستقلّة في 

  .النالجو
كانت جلسات البرلمان تصخب، دون الحاجة إلى العرائض التي تنهال 
من أنحاء سورية كلها، إذ أخذ نواب الكتلة يتنابذون، ودوي الطالب والعمال 

 يقتحم البرلمان، - فعمر لم يعد ينعت أوالء بالزعران -واألحزاب الجديدة 
إلدارة المستقلة في كما يقتحمه دوي األتراك في اسكندرون، ومن يطالبون با

  .شرق البالد وغربها وجنوبها
كان وقع ذلك في نفس عمر يكبر كلما صادفت عيناه األمير مدحل، 
فيحس بالخطر، ويحن إلى ديرافور، ويزداد مقته لفرنسا التي تسلم اسكندرون 

ولعّل ذلك ما جعله يقترب أخيراً . لتركيا، وتؤيد الدوي االنفصالي المتعاظم
 مدحل، وعلى مسمع بعض النواب الذين كانوا قد بكّروا، مثله ومثل من األمير

  :األمير، في الحضور، رقّق صوته وسأل
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 صحيح أن األمير مدحل مع الذين يستعدون للعصيان في الجوالن، -
  أو يريدون الحكم الذاتي، وما أدراك؟

بهت األمير، وتلفت حوله قبل أن ينهر عمر الذي اصطنع ضحكة 
  :القصيرة، ثم ق

 غضبت يا طويل العمر؟ أنت هكذا تؤكد ما يقوله العزال، وتشمتهم -
  .أنا كذّبتهم. بي

اندفع األمير مدحل شاهراً كفّه، فتحاشاه عمر قبل أن يقف بينهما عدد 
  :من النواب، وقال بهدوء

تعالوا تفرجوا على الذي يريد أن .  تعالوا تفرجوا على طويل العمر- 
 واهللا العظيم يستحق أن ترفعوا الحصانة عنه أكثر .يعمل دولة في الجوالن

  .من الطويري
التف عدد من النواب حول األمير يهدئونه، وانقاد عمر آلخرين نحو 

  :المقاعد الخلفية، وهو يصيح
  . اليوم قبل بكرة نفض شركتنا يا طويل العمر-

تناقلت بعض الصحف نبأ المشاجرة، وفيها من أثنى على وطنية عمر 
وعندما . ، فتضاعف عزمه، ودخل البرلمان في الجلسة التالية متشامخاًالتكلي

همس في أذنه رئيس المجلس، ناقالً استعداد األمير مدحل لشراء حصته في 
  :البطيحة، تبسم وقال

  . هات منه إذن ضعف ما دفع لي بحصته-
وفي نهاية الجلسة حفّ بعمر عدد من النواب وهو خارج، وإذا باألمير 

  :يح من الخلفمدحل يص
  .خذ.  حصتك يا بن التكلي بليرة، وشركتنا ودعت-

وسقطت على أنف عمر ورقة مدعوكة، فهز رأسه، والتقط الورقة 
  :أحدهم ضاحكاً، وضحك عمر مخاطباً األمير بخيالء
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أما ابن . والليرة تنفعك. صحة يا طويل العمر. نعم.  شركتنا ودعت-
  .عالتكلي فعنده ما يحكيه، وبكرة تسم

وألقى نظرة متفحصة على ساعته، ثم حيا من حوله، وقاد سيارته نحو 
  .مكتب عصبة العمل القومي

*     *     *  
من مكتب العصبة توجه إلى بيت الباشا شكيم، وإذا بفؤاد يتهيأ للخروج، 

طلب من فؤاد أن يتريث، وأفاض في . والباشا يرقد في فراشه متوعكاً
عه وابنه ما أسمع الدكتور نورس األكاشي في ممازحة الباشا، قبل أن يسم

ولما خرج، خاطب فؤاد الذي حرص على أن يطيل وداعه . مكتب الكتلة
  :خلف الباب

 أروني اآلن ما تقدر عليه أحزابكم ومظاهراتكم، أنت والدكتور -
. ولكن أنتم، هاتوا ما عندكم. فدوى لسورية. أنا ضيعت الشركة، طز. نورس

  .حكيالوطنية ما هي بال
وألقى نظرة عجلى على ساعته، ثم أسرع إلى هشام الساجي، وكرر 

  :عليه ما قال في بيت الباشا ومكتب العصبة، ولما هم بالخروج، همس هشام
حتى لو كانت القضية تخص األمير مدحل وحده، .  احترز يا عمر-

  كيف وهي أكبر وأخطر؟. فاالحتراز ضروري
 وأسهدته النشوة تلك الليلة التي لم تكن قاد عمر السيارة مفعماً بالثقة،

وبدالً من الندم . انتصاراً على األمير مدحل، بقدر ما كانت انتصاراً على نفسه
على ما أضاع في البطيحة، أحس أنه يبرم الصفقة األكبر في حياته، ويحقق 

ولعل ذلك ما جعله يرد في الصباح على . من الربح ما لم يحلم به في يوم
  :ير دشاش، والشيخ وطبان، شاكراً توسطهما، وقائالًهاتف األم
أما المال فال .  إذا كان السند يهم األمير مدحل، اآلن أتنازل عنه-

. ولكن اليوم الذي ترجع لي األرض فيه، قريب. أريده، ولو كان مال قارون
من يشد األمير ظهره بهم في السر، لن . األرض كلها، ال حصتي وحدها
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وكل سر يجيء له الوقت المناسب . كل موال له نهاية. ينينفعوه بعد ح
  .وينكشف، وتنقلب قوته إلى ضعف

ولم يكن يعلم أن جريدتي ألف ياء واأليام قد كشفتا السر، دون أن تذكرا 
األسماء، منذرتين من يهدد وحدة البالد في الجوالن وفي سواه، بفضحه في 

  .البرلمان في المساءولم يحضر األمير مدحل إلى . الوقت المناسب
*     *     *  

وأثار قرفه ما . تكاثر سعاة الخير على عمر التكلي، يتوسطون للصلح
 نقل على لسانه من السعاة بينتراءى له من جبن األمير، على الرغم من أن 

لكن عمر لم يبال، وكان ما أسر به بحسبان إلى العصبة أو . ما يشي بالتهديد
ووافاه فؤاد الباشا بقصاصة من . ري القومي قد شاعألف ياء أو الحزب السو

جريدة قديمة، قرأ فيها باندهاش ما خطب به الزعيم، ربما حين كان ديرافور 
. يسعى خلف سر األمير مدحل، أو حين كان هو يسعى إلى الشيخ مصرب

ووافق عمر الزعيم بجالل على أن خطر اليهود يتناول الشام كلها، ولبنان 
وأنهم لن يكتفوا بفلسطين، ما دامت ال تستوعب ماليين اليهود خاصة منها، ب

 وهو يقرأ -  على الرغم من إحساسه بالخطر -وضحك . الذين أثاروا األمم
أن اليهود يحمدون ربهم منذ اآلن على أنهم صاروا قادرين على أن يمارسوا 

لك عيم متعالماً على أن ذالرياضة الشتوية في أرض إسرائيل، ووافق عمر الز
  .سكي في جبال لبنانيعني األ

أما الدكتور نورس األكاشي، فوافاه أيضاً بقصاصة صغيرة وجديدة، 
راعه فيها أن يرفض وايزمن منذ عشرين عاماً خط الحدود الذي رسمه 
سايكس وبيكو أمام مؤتمر الصلح، ألن الخط يقسم فلسطين، ويقطع ينابيع 

 يحرم وطنه المأمول من أجود نهري الليطاني واألردن عن بيت وايزمن، كما
  .حقول االستيطان في الجوالن وحوران، مما يهدد مشروعه بكامله

زفر عمر مقهوراً وهو يقرأ أن وايزمن أوقف ما يطالب به شرقاً عند 
وتبسم بمرارة وهو يقرأ أن بن . سكة الحجاز، تقديراً لشعور المسلمين

، باسم اتحاد العمال غوريون عدد، بعيد ذلك، لحزب العمال البريطاني
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الصهيوني، أنهار أرض إسرائيل، فذكر الليطاني واليرموك واألردن، وجميع 
األنهار التي تجيء من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، مما 
يجعل سهول حوران حتى جنوبي الشام، والجوالن، والجليل، أركاناً للوطن 

الدور : نصراف الدكتور نورسوهمس عمر، وقد خال لنفسه، بعد ا. القادم
  .عليك يا شيخ مصرب، والدور عليك يا شيخ وطبان

وعلى الرغم من أن فؤاد الباشا والدكتور نورس قد عكّرا بقصاصتيهما 
الصفاء الذي استقر فيه، منذ أعلن نصره على األمير مدحل، إال أنه استسلم 

  .لسبات عميق، حتى مات راغب الناصح بين يديه
*     *     *  

وفوجئ بخلوها من الرجال، . نقل عمر جثمان راغب الناصح إلى العال
.  وزهدها بما كانت تخبئ جيوب راغب-  دون بكاء -وبصمت أم ناصح 

  :ولما ودعها عمر ارتجف صوتها
  .أصيل ابن أصالء.  كثر اهللا خيرك يا أخي، ورحم أمواتك-

  :فهمس عمر
  . أنا تحت أمرك يا أختي في كل ما تحتاجين-
  :لت وهي تمسح بمنديلها أرنبة أنفهاقا
إذا وصلت إليه .  ولدي ناصح طالب في التجهيز، وأنت في الشام-
  .خبر من ترى من الولدين. أخوه رجب معه. خبره

انطلقت السيارة مضطربة مثله، كأنها هي التي تحمل اآلن النعش، 
 لىإلعائد وليس الشاحنة التي كانت تتقدمها باألمس، أو كأن النعش الفارغ ا

الشام، ينتظر عمر التكلي وسيارته على كل منعطف، ملوحاً بالموت الوشيك، 
ومنذراً برصاصة من األمير مدحل أو شتيوي الدرويش أو أي من األشباح 
التي تتربص بسورية، هنا على هذه الطريق الوعرة، أو في أي مكان، من 

لدي راغب بموت ولما وصل إلى الشام، وأنبأ و.  القدسلىلندن وباريس إ
أبيهما، أغلق الباب خلفه، وتأمل وجهه الشاحب في المرآة الكبيرة، وانطوى 
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وظل يفعل حتى تهادت مساء األحد إلى البرلمان، فأذهلها . على نفسه يسكّنها
أن الشيخ مصرب يشكو انتزاع المساحين لمئات الدونمات من أرض له، 

ي الذي باعه األمير مدحل آالف مدعين أنها آلت إلى الصندوق القومي اليهود
ولما سكت الشيخ مصرب عاجل الشيخ وطبان إلى الشكوى من . الدونمات

وخيل لعمر أن الشيخ وطبان يبكي آالف . المساحين والصندوق واألمير مدحل
وقطع الوجوم الذي ساد البرلمان شكوى نواب آخرين من . الدونمات أيضاً

على عمر، كما اختلطت عليه حوران ومن الجوالن، اختلطت وجوههم 
  .المساحات والمسافات ما بين البطيحة ومزرعة الشالالت ومزرعة التكلي

سوى ذلك ظلت تختلط عليه أشياء كثيرة، كان أولها مناداة نواب في 
الكتلة وبيان للعصبة بتشكيل جمعية من المالكين والراغبين في الجوالن 

ا قبضوا من الصندوق القومي وسواها، لتعويض األمير مدحل ومن باع، عم
اليهودي، ولكي تستعيد الجمعية الموعودة األرض الحدودية إلى سورية، 

  .وتستثمرها
بعيد ذلك النداء بجمعية استثمار قرية البطيحة، جاءت المبالغ المطلوبة، 

ثم جاءت الجرائد لتؤكد أن . لتربو على مئة وخمسين ألف ليرة ذهبية عثمانية
 باعوا ومن اشتروا معاً، لكن اليهود ال يقبلون باألرض هذا الذهب يعوض من

  .بديالً، والقضية باتت قضية وطنية كبرى إذن
لكن الجمعية المنشودة أخفقت، فأصدر . أمن عمر على ما كتبت الجرائد

رئيس الجمهورية مرسوماً بتشكيل الشركة السورية المحدودة لشراء واستثمار 
وعزم عمر . الحدود السورية الفلسطينيةأرض البطيحة وما بجوارها، على 

على أن يشتري عدداً كبيراً من األسهم الخمسين ألفاً، ما دام السهم بثالث 
ثم عزف عندما شُكِّل مجلس اإلدارة من تسعة من السوريين، . ذهبيات فقط

  .وفلسطيني واحد، ما سمع عمر به من قبل
اإلدارة فحسب، ال ألنه استثني من مجلس . تفاقم إحساس عمر بالغبن

بل ألن أحداً ال يذكر هذا الذي لواله ما كانت هذه القضية، ولكان اليهود قد 
لذلك اختلطت عليه حماسة الكتلة بحماسة . بلعوا تلك األرض مثل شربة الماء
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العصبة، وخطب النواب بما تكتب الجرائد، والفرحة بالشماتة، عندما أقام 
  .فضين أية مساومةاليهود الدعاوى ليستعيدوا األرض، را

غير أن الخطر الكبير الذي رأى عمر نفسه على كل حال في منجاة 
منه، ما لبث أن اقترب، عندما تناهى إليه ما يشيع الشيخ وطبان، ومزرعة 
التكلي سوف تضيع إذن لو ربح اليهود الدعاوى، عندئٍذ أخذ كل شيء من 

 الخطر، سواء ما وأحس أن عليه أن يواجه. حوله يستعيد، رويداً، وضوحه
لكن الصيف الساخن ال . يتهدد مزرعة التكلي، أو ما يتهدد الحدود وسورية

يفسح له أن يفعل، فقد ضاع البرلمان، وسورية تبدو كأنها تُحتَّل اآلن، ال من 
كما بدا العالم يتطوح في حرب كبرى، أكبر من الحرب التي . عشرين سنة

ازماً على أالّ يغادره، حتى تسلس فلطا في بيته، ع. انتهت منذ عشرين سنة
  .الدنيا له قيادها من جديد

*     *     *  

-٤٧-   
اقتيد وليف كيروز إلى السجن من على الكتفين اللذين كانا يهتفان به في 

كان بوسعه أن ينجو كما نجا اآلالف، بل عشرات اآلالف سواه، . المظاهرة
و يطالب بالعقوبة، أو يحن لكنه تسمر، كأنه يتفرج، أ. حين تفرقت المظاهرة

هكذا رمي شهوراً في عنبر آخر، .  أصدقاء ال يفرون، وزمن أكبر شجاعةلىإ
ومع سجناء آخرين، وافتقد في األيام األولى تجويد الشيخ خالد سفلو، وعيون 
مديح الجقلة وهزاع نصر، ثم همد قانطاً عندما أفرج عمن اعتقل معهم، وراح 

لمحكومين باالعتداء على األحراش، أو على ينتظر بصمت، وسط مجموعة ا
  .بغايا بحسيتا

اعتذر المعلم . من السجن مشى يحمل كومته العاطلة إلى المعلم سركيس
عن تشغيل الكومة، فما عاد يستطيع أن يركن إلى من يحشر نفسه فيما ال 
يعنيه، وال يكاد يخرج من السجن حتى يعود إليه، كما انتزع المعلم سركيس 

  . المدرسة، وأحلّه محل وليفابنه من
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وزاده يأساً أن مديحاً لم يعد إلى . سأل وليف المعلم عن مديح الجقلة
ونقّب في جيبه، وهو يبتعد عن الدكان، وتابع سيره إلى باب جنين، . الدكان

  .ليعمل عتاالً يومين، ثم يرحل كارهاً إلى اسكندرون
*     *     *  

ان تحته، وجد بيت نجاتي أمين، مثل دست يغلي، والنار تزاحم الدخ
السوق، الناس، فحسب نفسه أنه يرمى اآلن في تلك اللحظة التي قادته إلى 

الفرنسيون يتربصون، األتراك، الهجوم يوشك أن يقع، المظاهرات : السجن
تزلزل الفضاء، وليس ثمة ما ينبئ بفرار أو سجن، بيد أن ركبتيه تصطكّان 

  .في كل خطوة
  :برى، زوجة نجاتي شقيقته الكتقال
  .صار لك خالة اسمها أم عثمان.  أبونا تزوج يا وليف-

  :وقال نجاتي
  .أنا كما ترى عندي ما هو أهم.  انزل إلى الدكان-

  :وقال أصهاره اآلخرون، وكل يشير إلى دكانه
  .نتقاسم اللقمة.  أهالً بك-

  :وقال أمين، أكبر أوالد نجاتي
فواج تروح وأفواج تجيء، من الصباح أ.  تعال معي يا خالي إلى النادي-

. أنت متعلّم مثل أي واحد منا. تعال اسمع األستاذ زين العرب. إلى منتصف الليل
  .نحن نفعل ذلك من مدة. تعال علّم معنا الناس كيف يكتبون أسماءهم

  :قال نجاتي
  .ووليف له شغل آخر معنا، لو أراد.  هذا شغل الطالب والمعلمين-

  :العرب في أول خطبة له يسمعها وليفقال األستاذ زين 
 فرنسا نقلت قضيتنا إلى عصبة األمم وجنيف حتى تسلّم اسكندرون -

  .قانونياً لألتراك
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قال خطيب آخر، في يوم آخر، وكان األستاذ زين العرب قد عاد إلى 
  :أنطاكية
نحن هنا أضعف ما نكون في سنجق اسكندرون .  االستفتاء اقترب-

فرنسا ما تركت شيخاً من العلويين أو . ذلك أقسى المعاركالمعركة هنا ل. كله
. تعرفون. السنيين، وال خورياً أو قسيساً، إال جربت أن تلزمه ببرم أعناقنا

ولكن . تعرفون. حتى مع رجال الكتلة تحاول فرنسا، ومنهم من يحاول معنا
  .نحن عرب ياهوه

طاف .  أباهرفض أن يزور. تنقل وليف مرتين بين أنطاكية واسكندرون
. طاف على المصابن العشر. حول أوتيل دوتوريزم، حيث تنزل اللجنة الدولية

أذهله أن يكون هذا العدد الكبير ال يزال يعمل هنا، بينما ال تعمل في حلب مع 
تفرج على الراديوهات . مصبنة الفخري سوى مصبنة أخرى، منذ فترة طويلة

ستيورات ورنر : لمعلم سركيسالمعدودة الصغيرة في دكان أكبر من دكان ا
الجديد، أمريكان بوش المغلق، أمريكان بوش المفتوح، وما كان المعلم 

سلفانيا، وشك في أنه ما : اتوا تركنت، وما كان وليف يؤثر: سركيس يؤثر
  .زال قادراً على أن يعمل في مصبنة، أو يصلح الراديو

يقن أنه ما طاف حول ورشة الصفائح الحديدية، ورشة الميكانيك، وأ
جره نجاتي خلف األستاذ زين العرب إلى السار، . عاد يصلح لمهنة جديدة

. وأفلت منه صوته، ليندغم بأصوات عشرات الشبان والبوسطة والشاحنتين
أنكر وجوه . أنذرت األصوات الذين يبيعون أرضهم لليهود، قبل الذين يشترون

قال األستاذ . ألف في حلباليهود الطارئة، وعز عليه أي شبه بالوجوه التي 
المفوض : زين العرب، وهم ينطلقون صوب بحيرة العمق، أو وهم يعودون

تساءل وليف عما يفعلون إذن في . يفاوض اليهود على السار منذ سنوات
وجر نجاتي وليفاً إلى عرب . الصهيونية، تعرفون: فلسطين؟ قال خطيب آخر

أخفق نجاتي في أن يودع . بدت العمق ساكنة وحزينة. خان، قرب البحيرة
أحرق زبنه وسواهم منازلهم، . زبنه المدينين، كما أخفق في أن يستوفي قرشاً

عاد نجاتي ووليف . تسابقت الحمير والبغال مع الشاحنات. وساقوا قوافلهم
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. عادت إلى وليف اللحظة التي قادته إلى السجن. وتجار عديدون وشباب أقّل
ال هو يتقدم إلى السجن، وال هو يعود إلى دكان أعجزه أن يظل حبيساً فيها، 

غير أن ذلك لم يطل به بعد كثيراً، فاستجاب إلى نجاتي، . المعلم سركيس
وجعل من دكان صغير له بجانب السراي، دكاناً آخر للمعلم سركيس، 
مشترطاً أن يتقاسم مورد الدكان مناصفة مع شقيقته، ما دام نجاتي رفض 

القروش التي قد ينتزعها من الناس دكان المعلم وليف هائجاً، ورمى مزدرياً 
  .كيروز لتصليح الراديوهات وعموم األدوات الكهربائية

*     *     *  
غير أن الدكان انطلق، إذْ بدأ وليف يتجرأ على ادوات شتّى، ويصلح 

ولم يلبث أن استقل عن بيت نجاتي بغرفة تنادي . األعطال الكهربائية في البيوت
كاورطاغ والخليج معاً، وتتراجع خجلى عن الشرفة التي تزهو كل من بعيد 

  .صباح بامرأة تكبر شقيقته، ولم تلبث أن صارت تبادله التحية، كلما تصادفا
ربما كان . ما إن اكتشف أن المرأة عازبة حتى أخذ يتلهف على تحيتها
  :ذلك حين باغتها تغني وهي تزيح أطراف العريشة عن يمين الشرفة

  اح يما الواح يما الواحيع الو
  والعشق من اهللا والهوى سوساح

وربما دندن معها ضاحكاً، فرفعت رأسها، وشهقت راسمة الصليب، ثم 
بيد أن صبية أصغر تماثلت له بلون الشرفة، نهاراً أو ليالً، . ضحكت واختفت

 عندئٍذ. هنا أو في مكان آخر، توافيه كلما رافق األستاذ فخري القجي إلى بيته
اختفى من الشرفة، يسأل صدى عميقاً عن هوى منكود، ال يقوم قطّ مهما ابتعد 
األستاذ فخري، أو ابتعدت حلب، ما دامت تلك الصبية مثل هذه المرأة 

ولعله لذلك بات يتجنب أن يخوض مع نجاتي أو سواه في أي شأن . مسيحية
ق الذي قد يكون غير الدكان، ولعله لذلك أيضاً تلهف لما حمل إليه جاره اللصي

  .عاشقاً آخر، يندب إسالمه، أو مسيحية تلك المرأة
*     *     *  
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ابتسم وليف مرحباً، . كان الجار يحمل عدداً جديداً من صوت الشعب
  :وتصفّح، وأنصت، ثم سخر من فصاحة الجار ومن الجريدة، وسأله

 الجبهة الوطنية مع من يا صاحبي؟ مع الكتلة وحكومتها؟ معقول - 
 تجهل ما يفعل رجالها هنا، سواء نكاية بالعصبة أو بسواها أم لسبب أنك

آخر؟ والتحالف مع الديمقراطية الفرنسية، كيف يا صاحبي؟ ما همك 
وهمني أن يحكم في باريس ستالين نفسه، ال ظله أو ظل ظلّه؟ معقول أنك 

ي ال هذا الذي تقول، وال هذا الذ. ال تعرف ما يفعل رجالها هنا؟ ال يا جار
بل يجوز أنه يضرني، ويضرك، إال إذا كنت ال . يروس الجريدة ينفعني
  .تعيش في اسكندرون

  :قال الرجل
  .وأنك قد تكون مثله. نسيت أن نجاتي أمين صهرك.  ال تؤاخذني-

  :قال وليف
. ال منها وال من غيرها. لست منها. العصبة فاطمئن:  إذا كنت تقصد-

  .ولكن هذا هو كالمي
ه الثاني أو الثالث بجاره، ولم يبادره الرجل بعد بالتحية، قاءوكان ذاك ل

وال طرق بابه، إذ قامت بينهما قطيعة مقنّعة، أو جفوة مهذبة، كالتي قامت بينه 
أهو أضعف أم أقوى، حتى عاد به ابن : وبين الشرفة، فغدا أهدأ، ولم يبال

  .شقيقته إلى النادي
*     *     *  
ولم يكن قد رأى النادي منذ . ن منذ أياملم يكن وليف قد رأى أمي

جاست عيناه المكان الذي بدا كأنه واحد من دكاكين نجاتي، سوى أنه . أسابيع
كان النادي أشبه . يزدحم بالرؤوس، واألثقال، وعدد من الكرات، وشبك مقطّع

صفق كفّاه بحياء، ثم انفلتا . بمستودع قديم، بالغ الصخب، وقادراً على العدوى
تكسر إيقاع التصفيق وصوت الخطيب، عندما . تهبان لخطيب جديدمنه يل

. تخلخلت الرؤوس المحشورة، ولمعت هراوات عدة في الباب العريض
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لمعت حراب . عليهم يا خالي: تدافعت الرؤوس والهراوات، وصاح أمين
ضربت . البنادق، وتراجع الدرك، كأنهم يفسحون لمن في الداخل كي يخرجوا

ل، وانهارت أثقال، ولمعت سكاكين، ومع المندفعين قدماً على الرؤوس حبا
اندفع وليف، والدرك يتراجعون، ثم يركضون، وخلفهم أقدام هائجة تسابق 

  .وتسبق إلى الثكنة، وال ينفك الحصار عنها حتى المساء
ربما كانت نفسه قد اشترطت عليه، وهو يغادر السجن، أالّ يعود بها 

ها، لم يتقفّ أثر مديح الجقلة في حلب، وابتعد ومن أجل أن يفي بشرط. إليه
 بعد ما كاد أن يخّل - وربما الشرفة والجار -عن نجاتي وعن المدينة 

غير أن الفتى أمين جاء يجره، ليس كما جره نجاتي، بل . بالشرط مراراً
فعاد به إلى فتوته المنسية، وأطلق لسانه يلعن الخال وابن الخال، . بسحر آخر

بشبان مسحورين أو ساحرين آخرين إلى الشالالت في عطلة ومضى به و
الجمعة، يصطادون األرانب ويهزجون، كأنهم لم يركضوا باألمس خلف 

وما لبثت هتافات األتراك أن أطاشت رأس . الدرك، أو لن يركضوا في الغد
يسقط العرب، فهتف وليف مع الشبان : الخال أكثر مما فعلت بابن األخت

وجرى الشبان أمامه يالقون المظاهرة التركية، . يةعاشت سور: العرب
كان عرب . وأوشك أن يلحق بهم لوال أن العلم الفرنسي الح في الخلف

عاشت سورية، عاشت : آخرون أكبر منه، أو أصغر من ابن أخته، يهتفون
تريث وليف حتى اقترب العلم الفرنسي، ونتره من . الح العلم السوري. فرنسا

: وصدحت خلفه الحناجر موقّعة. ط فرنسا، تسقط تركياتسق: حامله، وهتف
  .تسقط فرنسا، تسقط تركيا

*     *     *  
  :عانقه وسأل. صباح الجمعة التالية سبق نجاتي إليه ابنه

  . كأنك تستعد لسيران آخر مع أمين ورفاقه-
  :ضحك وليف، وقال

سبوع وواحدنا يستريح في مثل هذا اليوم من شقاء األ.  عشْرتهم حلوة-
  .بطوله

 ٤٠ م–التيجان 
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  :قال نجاتي
كنت بدأت أشك في أنك وليف الذي :  أين الراحة يا وليف؟ بصراحة-
لكن رميتك للعلم الفرنسي برهنتْ أن أمين كان على حق، وأنا . نعرفه

وبعث . أستاذنا زين العرب سمع بما عملت. حيا اهللا أصلك يا وليف. المخطئ
ى اليوم؟ صار األستاذ زين قريبك لماذا ليس معنا في العصبة حت: لي يسأل

وبيننا، . لكن فرنسا لن تنسى ما فعلت. العرب يضرب بك المثل لشبابنا أنفسهم
. بصراحة يا وليف، من يخاف أن تورطنا مثل هذه األعمال مع الفرنسيين

  .اآلن يكفينا عدو واحد
أمس كان األستاذ زين العرب نفسه يخطب بهذا، .  العدو واحد-

  .أدرى منيأنت . وجريدته كتبت
  .جئتك ألمر آخر.  اتركنا من هذا-

  :اشرأبت نظرات وليف متوجسة، وتابع نجاتي
  . أبوك عندي في البيت، وأم عثمان، امرأته-

  :التفت وليف نحو الشرفة قائالً
  : أهالً وسهالً-

  :قال نجاتي
-بيت عمي كيروز احترق، األشجار . ال تهرب وال تحرد.  انظر إلي

. الدرك يهاجمون أطراف المدن، ال القرى وحدها. لدركقطعها األتراك وا
  .وليس هذا وحده ما جئتك ألجله

  :سأل وليف مضطرباً
   وماذا أيضاً؟-

  :وقف نجاتي آمراً
  .أخبرك على الطريق، قبل أن يأتي أمين ويسرقك مني.  قم-

لكن نجاتي لم . مشى وليف يستبطئ خطاه، كي يرسم ألم عثمان شكالً
  :، وجلبة السوق تبدل صوتهيفسح له، إذ قال
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. ال تزعل.  أم عثمان التي خاصمتَ والدك بسببها أقوى منه، وأفضل-
بال عرب بال : الدرك يصيحون. هي التي قادت جاراتها في وجه الدرك
بال : وأم عثمان وجاراتها يصحن. جرب، بعد اليوم ما فيه عروبة وال خراء

عمي كيروز ضعيف . الجربالعرب عرب وأنتم الخراء و. تركيا بال فرنسا
لوال أم عثمان ما كنت . أنا ذهبت إليه، وكتمت عنك وعن أختك. يا وليف

  .أريدك أن تساعدني عليه. اتركنا من زواجه ومن زعلك. استطعت أن آتي به
   في ماذا؟-
أم عثمان . أبوك يمكن أن يسجل نفسه مع األتراك.  في االستفتاء-

غيرها كثيرات حلفن على . ضحكال ت. حلفت عليه بالطالق إذا فعل
  .هي أقوى وأفضل: قلت لك. أزواجهن، هنا وهناك

 ماذا جرى لعقله؟ خوفي أن تكون أم عثمان ما تركت له من العقل ما -
  .يكفي البن يومه

هنا . أبوك، مثل كثيرين، يتشبه ببعض الوجهاء.  أم عثمان عاقلة-
ل نفسه ومن  منهم من قبل الرشوة حتى يسج- أظنك سمعت -وهناك 

  .أبوك سال لعابه. يخصه، مع األتراك يوم االستفتاء
ما كان يطيق ال األتراك . كان أعقلهم.  على ماذا؟ كان أعفّ الناس-

  ماذا جرى له؟. وال الفرنسيين طوال عمره
قال وليف وهو يسبق نجاتي، ثم يشيح عن بهجة شقيقته، يلقي بالسالم 

صافح أم عثمان التي وقفت لهفى، ومدت دون أن يقبل يد أبيه كما تعودا، ي
كفاً، يجلس قرب الباب، وال ينتظر أن يجلس نجاتي وأم عثمان أو شقيقته، 

  :ويبادر أباه بقسوة
   ما هذه الفضيحة الجديدة التي تريد أن تبلونا بها؟-

  :نهره نجاتي، والمته عيون أم عثمان وشقيقته، وقال أبوه
  .ما هكذا ربيتك.  سامحك اهللا-
  :ل نجاتيقا
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  . وليف صعب عليه أن يصدق-
  :قال أبو وليف

 إذن يمشي معي حتى نصلح البيت، وإذا هاجمنا أحد مرة ثانية يدافع -
  .معنا

  :قال نجاتي
  . خلّصنا أنت من االستفتاء، وكل أمر بعد ذلك يهون-
   ما الضرر إذا قبضنا قرشين، ويوم االستفتاء نسجل كما نريد؟-

. ، وهو يحدق في وليف، كأنما يرجو أن يستفزهسأل أبو وليف متذاكياً
  :قال نجاتي
اآلن عليك أن توقّع لمن . غيرك كان أذكى:  سبق أن سألتني، وأجبتك-

يدفعون على سند غب الطلب، قبل أن يسلموك قرشاً، حتى تسجل يوم 
  .االستفتاء ما يريدون، ال ما تريد

  :قال أبو وليف
ال أريد أن . تي ما جرى ألهل العمقيد أن يجري لي ولحرمر أنا ال أ-

  .رهاجأ
  :قال نجاتي

وإذا حرقها أحد ال .  من منا يريد؟ نحن ال نحرق بيوتنا وال نهاجر-
  .نهاجر

  :قالت أم عثمان
  . ولو لزم األمر نعيش في القزلي عرباً، وال نعيش هنا أتراكاً-

أجفل صوتها وليف، وخاف أن يكون نجاتي محقاً، وأن تكون هذه 
  :قال. أة أقوى من أبيه وأفضل أو أعقلالمر

ما لنا . ال القزلي وال غيرها. نحن أتراك:  الموت أهون من أن نقول-
  .غير هذه األرض
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  :قال أبو وليف
 اتفقتم علي؟ صرتم عرباً أكثر مني؟ األكبر مني فعل أكبر مما أريد -
ا رئيس أين قائد الثورة ورئيس الدولة ومن هو اليوم بعد هذا وهذ. أن أفعل

كل ما أريده أن أخرج . اسكندرون ضايعة. البرلمان؟ الدنيا رايحة رايحة
إذا سجلت أني تركي أصير منهم؟ حتى . ال بيت لي اآلن وال مخدة. بقرشين

  .لو أردت ما عدت ألحق، وال عادت أم عثمان تلحق
  :أخرج نجاتي محفظة نقوده، وفتحها في حضن كيروز قائالً

عمر . خذ ما تشاء: ها أنا أعيد، أتوسل إليك في بيتك قلت لك، و-
افعل ما يروق لك، إال أن تسجل نفسك أو . امأله بأغراض جديدة. بيتك

  .حرمتك مع األتراك
  :قال كيروز

لن . أنا أريد حقي. أنا ال أريد صدقة. اجمع نقودك:  وأنا قلت لك وأعيد-
  .حرقوههم يعوضونني عن بيتي وأرضي وما أ. يعطوني رشوة كما تتفضل

  :سأل وليف
  . وصوتك؟ هم يشترون صوتك-

  :قال كيروز ساخراً
   توقف االستفتاء على صوتي؟-

  :قالت أم عثمان
. أنت تبيعني وتبيع أوالدك يا كيروز.  أراك اليوم أعند منك البارحة-

ورأس المرحوم عثمان ال أتركك تفعل حتى . احكي يا أم أمين. احك يا وليف
  .لو قتلتني

ود أن يؤكد لنجاتي ما قال . تدلّت عنقه على صدره.  وليفاختلجت شفتا
هو . في بيته قبل قليل، فالعدو واحد حقاً، لكنه ليس تركياً أو فرنسياً وحسب

عربي أيضاً، شيخ من السويدية يتشبه أو يتعزى به كيروز، يقبض خمسين ألف 
لذين يتبعونه، ليرة تركية لقاء من يضمن أن يسجلوا أنفسهم أتراكاً من العلويين ا
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والعدو أيضاً وجيه من الحارة التي يقطن فيها نجاتي، وهذا الذي كان أباً له، قبل 
إال أن صوت وليف . أن يتزوج أم عثمان، أو قبل أن يعزم على أن يكون تركياً

لم يسمع، وال هو بات يسمع ما يتصايح به أبوه ونجاتي وامرأتان، لذلك نهض 
  .جزه أيضاً، وخرج يترحم على كيروزمختنقاً بحيرته ونقمته، وبع

*     *     *  
. لم يعد إلى بيت نجاتي. وكمن في عزاء ظل يبدو حتى نهاية األسبوع

كان يمضي في المساء وحيداً، أو مع . لم يسأله عما حّل برجل اسمه كيروز
أمين، إلى نادي العروبة، حتى اصطبغت الشوارع بالدماء يوم الجمهورية 

يالزم أمين وصحبه في جوالتهم االستعراضية أمام نادي التركية، فأخذ 
الشباب الرياضي التركي، أو يلحق بنجاتي وصحبه، من نادي العروبة إلى 

كان يفتقد أصهاره اآلخرين، ووجوهاً ألفها في . النواعير، في جوالت مماثلة
نحن عرب : يهتف بالشرفة التي لم تعد تصادفه بامرأة. الحارة أو في الدكان

يختبئ، كيال يسمعه أمين يخطب بما . ل أن نكون مسيحيين أو مسلمينقب
يخطب به األستاذ زين العرب، هنا أو في أنطاكية، فيسخر الفتى من خاله، 

 إلى - وبينهم من كبر من أبناء شقيقاته األخريات - ويمضي به مع صحبه 
، ويعلّم ويقصر وليف عن الفتيان الذين يلحقون بمن سبق من المتعلمين. القرى

يساعد مثل . مثل أي منهم فالحاً بعد فالح كتابة اسمه، استعداداً ليوم االستفتاء
أي منهم في تسجيل المكتومين، ثم يؤوب إلى غرفته، مستغفراً نفسه عما نكث 

يختبئ . العرب أمة واحدة: يهتف بها. يطل على الشرفة الخاوية. من شرطها
 زين العرب، فيسخر منه، أو يثني عليه، كيال يسمعه أمين يرجع نداء األستاذ

ويعتز به، ثم يقوده، هو مرة، ونجاتي مرة، مع فتيان وشبان وشيوخ، كي 
يجمعوا التواقيع العربية واألرمنية على العرائض التي تشهد بعروبة لواء 

وال يكاد يفتح الدكان إال في الصباح، يلتهم جريدة العمل القومي، . اسكندرون
 ثم - إذْ لم يعد ثمة ما يصلحه - بالشاي أو بترتيب األدوات يتلهى قليالً 

  .يمضي، كمن يقذف نفسه في البحر، غير آبه باألمواج الهائجة
*     *     *  
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لم يعد يعنى، كما ألف وليف . انقلبت زفرات نجاتي أطول قبيل االنتخابات
نبهه إلى ولم يكن وليف بحاجة إلى شقيقته كي ت. منذ الصغر، بشاربيه وهندامه

الهم الذي يكبر على زوجها، إذْ كان كثيرون أيضاً قد بدأوا يصرحون بشكوكهم 
  . تبدو طائشة- مثل األلسن -في جدوى كل ما يأتون، والعيون 

من النادر كان أن يختلي نجاتي ووليف، عندئٍذ يلمح وليف إلى أوالء، 
غداد، أو فيصب نجاتي سخطه على الحكومة في الشام، أو ينشد األمل في ب

ولما ُأعلنت غلبة نسبة األتراك في االستفتاء، انزوى في . يغرق في الصمت
  :البيت، يمسح مخاطه ودموعه، وهو ينادي بوليف وبأوالده وامرأته

  . ضعنا-
  :همس وليف متلعثماً

  . ضعنا وضيعونا-
  :صاح أمين

  .نحن ضيعنا كل شيء.  ال واهللا يا خالي-
  :رمق نجاتي ابنه قائالً

نحن، . حكامنا ضيعونا: ولو أن زين العرب يقول. واهللا يا أمين إي -
. حالل لها. تركيا استقوت علينا بضعفنا. حقنا على بعضنا. ما لنا حق مع أحد

. فرنسا زورت االنتخابات كرمى لتركيا، حالل لها. الحق بال قوة، ويلي عليه
  .عيب أن تحسب حسابنا

  :قال وليف
 وفرنسا مصلحتها اليوم مع تركيا، . كل واحد يدور خلف مصلحته-

يمكن ألن تركيا األقوى، يمكن ألن فرنسا نفسها ضعيفة، وهتلر يمأل الدنيا 
  .مهما كان السبب، فرنسا على حق، وتركيا على حق. بصياحه

  :قال نجاتي بعد صمت محتقن
 أمام ما نحن فيه صار باطلهم، وبقوتهم، هو الحق، وصار حقنا، -

نستحق أن يلعبوا بنا هم وغيرهم، كما كنت تلعب يا . وبضعفنا، هو الباطل
  .أمين بالطابة
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  :قال الفتى
  .االنكليز هم أساس البالء:  لكنك كنت تقول-

  :هز نجاتي رأسه، وقال، وجفناه ال يكادان ينفتحان
. كانت أمك حاملة بك يوم طردنا االنكليز من السراي.  كنت وكانوا- 

وبعد . عربي عليها بعد ما هرب األتراكما هان عليهم أن نرفع العلم ال
شهرين أو ثالثة أجبر جنرالهم فرسان العرب على االنسحاب، وسلّم كيليكية 

كانوا كلهم طالعين من الحرب ظافرين، . كنت وكانوا يا أمين. لفرنسا
المال . وبدأ األتراك يسنّون أسنانهم. غنيمة حرب كنا. يتقاسمون بالدنا

لكن ما دام البيدر . صحيح أنهم كانوا مهزومين. مالسائب يعلّم على الحرا
للغادي والرائح، تريدهم أن يتفرجوا؟ ما كان أبوك يا أمين، وما كانوا؟ 

كيليكيا كلها ما . أتاتورك كان يطالب بحلب والجزيرة، ال باسكندرون وحدها
ويجوز أن تنفتح شهية خليفته اآلن، ويرجع إلى المواويل القديمة، . أشبعته
ونحن؟ .  من جديد أن سورية للحثّيين في األصل، والحثيون أجدادهلنسمع

نحن . انس ما كنت أقول يا بني. لعنة اهللا علينا من كبيرنا إلى صغيرنا
والطابة ما . طابة؟ نحن طابة: ما قلت لك. أساس البالء، مني، لخالك، لك

  .يفعل بها ما يشاء: لها غير بوطك
 وليف، فيما كانت شهقات نجاتي تعلو اندفع الفتى إلى الخارج، ولحق به

  .متقطعة، كأنها نهيق حمار عجوز، ومخاطه يبلل شاربيه
*     *     *  

صبيحة اليوم الثاني إلعالن جمهورية هاتاي بدت عينا نجاتي تُِدالّن 
كان وليف واقفاً كاألبله في وسط الدكان، حين دخل نجاتي مبكراً، على . بسر

  :وتساءل وليف عما يحمل نجاتي إليه، فقال. غير عادته، وطالب بالشاي
 تتذكر ما قال رئيس الوزارة في البرلمان أمس؟ ما قرأت جريدة -
  اليوم؟

  :نفى وليف، فضحك نجاتي، وفخّم صوته
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هو : بربك قل لي.  خسرنا اسكندرون، ولم نخسر حق المطالبة فيها-
عاً، من جحش حتى يقول مثل هذا الكالم، أم إنه ال يرى في الناس جمي

  البرلمان إلى حضرتك وحضرتي، غير الجحاش؟
  :قال وليف وهو يمسح ما اندلق من الشاي على الطاولة

ما عدت . أنت اليوم ما عدت ابن سوريا.  وقعت السكين في الرأس-
  .أوالد أتراك. أنت وأنا صرنا أوالد هاتاي. ابن عرب

  :تلذذ نجاتي بالشاي وهمس
. حكامنا هم الجانون: ب كان على حقوزين العر. فشروا كلهم.  فشر-

. وكل شيء يجب أن يتبدل. كلهم خونة كما قال. ليس للعرب حاكم شريف
  .نحن الطريق. نحن البداية يا وليف. علينا أن نغير كل شيء

تنبه إلى أن . توقف وليف عن المسح، وألقى نظرة متفحصة على نجاتي
دره شرع يتردد هتاف األستاذ تبسم، وفي ص. الشاربين قد عادت إليهما العناية

. نحن البداية: زين العرب، أو هتاف صهره، أو هتاف أمين، وربما هتافه هو
وكان نجاتي يومئ إليه، . كلهم خونة. كل شيء ينبغي أن يتغير. نحن الطريق

ويقطب، فاقترب يتملى الهندام الذي عادت إليه بعض أناقته، وأصغى إلى 
  :الصوت المتآمر

  .أولها رئيس الوزراء. لرؤوس، وتسمع بكرة تطير ا-
  :وتلفت ثم همس

. في المساء تعمل لي أختك مناحة عليه.  لن ترى ابن أختك اليوم-
  .ساعدني عليها

   أين أرسلت الولد؟-
  .سأل وليف فزعاً

: هو ودعني، وأنا قلت له.  أنا ما أرسلت أحداً، وال أعرف من أرسله-
رح افرح . بل رجل بمائة رجل. جلولد؟ أمين ر: ما لك تقول. مع السالمة

  !طالع لخاله: بها
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سأل وليف بصوت . قال نجاتي كأنما يداري فزع وليف، ال فزعه هو
  :المحقق

  . ما حكى لك؟ أمين ال يخبئ عنك-
ألول مرة تلعثم وهو . أنا اكتفيت منه بالقليل. ال.  حكى القليل-
إياك أن تفتح . هوأنا ما أردت أن أحرج. ألول مرة ال يستشيرني. يخبرني

  .فمك بحرف، ال ألختك وال لمخلوق
   ماذا قلت حتى أغلق فمي عليه؟-
هو استحلفني حتى ال أخبرك، كأنه كان يعرف أني لن .  آه يا وليف-
يجوز أنه . هو اآلن في الطريق إلى الشام. يا رب يسر دربه، واحمه. أصبر

ذقية، ومنها إلى غيره مشى على طريق الال. قطع الزنبقلي، وصار في حماة
شباب ليسوا شجعاناً، وكفى، بل عقل واحدهم يزن جبل . شباب يا وليف. الشام

لماذا تظن أنهم انقسموا إلى مجموعتين؟ هو لم يخبرني، ولكن مثلي . كاور طاغ
ال، . هكذا تنجو مجموعة إذا انكشفت الثانية، قبل أن يلتقوا في الشام. ومثلك يدرك

كل مجموعة تضرب بمفردها، حتى إذا نجا الخائن من . وافي الشام أيضاً لن يلتق
ولكن نحن أيضاً ال تنقصنا الحيلة وال . هو ما شرح لي. األولى، أصابته الثانية

أنا هكذا فهمت من كلماته القليلة، وإال، لماذا اتفقوا على أن يلتقوا في . الفهم
  .بغداد؟ لو جربوا أن يرجعوا، أو يبقوا في الشام، فلن يسلموا

أحس وليف أنه يودع أمين في صوت نجاتي وداعاً ال لقاء بعده، لذلك 
  :تلجلج حين افتقد الصوت، وتساءل

   من يرمي ابنه إلى الموت؟-
  :صاح نجاتي

.  ال أحد يرمي نفسه إلى الموت، فكيف بابنه؟ الولد أغلى من الروح-
من أن ما بك؟ أهدئك بدالً . لكن األعمار بيد اهللا. أنت عازب، ال تعرف

  .الحمد هللا، شباب اسكندرون فيهم البركة. تهدئني؟ آه لو عندي شاب ثان
رمق وليف الشارع الهادئ، وود لو أن نجاتي يمضي به، كما كان أمين 

  :لكن نجاتي نهره. يفعل، إلى النادي أو الشالالت
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   ما سألتني لماذا أتمنى أن يكون لي شاب ثان؟-
  :قال نجاتي بجد بالغ. التفت وليف ببله، ثم أومأ سائالً

:  من أجل الرئيس الخائن، رئيس البرلمان، كما كان والدك يسميه-
صوته كان من أعلى األصوات . إياك أن تصدق توبة خائن. بركات بك، نعم

لو لنجاتي أمين ولدان .  سوريةمنفي السنين األخيرة ضد نزع اسكندرون 
  .من الخيانة كلها. كان خلّصكم من رئيس الوزارة ومن رئيس البرلمان

  :قال وليف كأنما أدرك حاجة نجاتي إلى ما يلهيه عما به
بعد ما ترك بركات بك رئاسة البرلمان والشام، وقعد في .  صحيح-
  .يا مرحباً. الرجل ندم، ورجع إلينا: كان واحدنا يقول. حلب

باسم .  لكنه ترك حلب، وجاء يخوض االنتخابات هنا، في اسكندرون-
لو نجح نوابنا، ما كان هو، ومن فاز معه من . معاهدة خاضها ضدناالكتلة وال

الخائن ال يتوب يا . نواب الكتلة، أعلنوا جمهورية هاتاي، وصاروا برلمانها
  هل تشك في أن عينه كانت تلعب على رئاسة هاتاي؟. رجع ألصله. وليف

  :قال وليف
 أول مرة خان بسببها. أظن أنه مصاب بمرض الرئاسة.  مسكين-
هذه المرة باع سورية والعروبة . في المرة الثانية انضم بسببها للكتلة. الثوار

تراه يستعد من اليوم لرئاسة هاتاي القادمة؟ واهللا يستحق . بشعرة من طيزه
  .آه لو خلصتنا منه تلك الرصاصة في بيروت. القتل أكثر من رئيس الوزراء

  .حق رأساً برأس إن شاء اهللا يرجع أمين سالماً غانماً، ويل-
دعا نجاتي، ونهض فجأة يغص، فأسرع وليف يغلق الدكان ويتبعه، والوجوم 
  :والخوف يرينان عليهما، وإذا بامرأة منفوشة الشعر تقطع الشارع الخالي، وتصيح

  ا ناس ما بقالي حيْليويها اندبوا معي 
  ويها زاد البال بالشام وكبر األسى والويْل

  .ثم تزغرد
*     *     *  
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دوى ذكر الشباب الذين ظلت أسماؤهم مجهولة، على الرغم من أن رئيس 
. استولى الرعب والقنوط على نظرات نجاتي ووليف. الوزراء نجا من االغتيال

المدينة أيضاً لم يكن ما بها بأقل، إذْ تفجرت، . ولم يكن ما بأم أمين وأخوته بأقّل
ل األتراك ألبي وليف وأم مثلما أو قبل أن يتفجروا، حين جاء من ينبئ بقت

  .عثمان، واستيالئهم على بيته وحواكيره، دون أن تشفع له الهوية التركية
  :قال نجاتي

  . رحمك اهللا يا عمي كيروز-
  :قال وليف

  . رحمك اهللا يا أم عثمان-
  :أردف ناقل النبأ، وهو جار لكيروز، فر قبل أن يلقى المصير نفسه

القرى . حلب، إلى حماة أو الالذقيةإلى .  أفواج الراحلين ال تحصى-
  .تفرغ من سكانها
  :قال نجاتي

. حتى من األتراك المعارضين عرب، أرمن،.  والحارات هنا أيضاً-
  .من بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا وتركيا فقدنا صوابنا

  :قال الرجل
.  الصواب هو أن نلحق بمن سبقونا، ال بالمرحوم كيروز وحرمته-
  .خاطركم

  . وداعومضى بال
  :قال نجاتي، وهو يهرب من عيني وليف أو من نفسه

  .أنا خائف عليه.  انقطعت أخبار األستاذ زين العرب-
  :أردف نجاتي بعد قليل. ظل وليف صامتاً

فكر فيما .  األيام تطير طيراناً، وانسحاب الفرنسيين أوشك أن يكتمل-
  .علينا أن نعمل
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  :ظل وليف صامتاً، فشده نجاتي آمراً
  .اآلن تعمل مناحة على المرحوم والدك. قم ساعدني على شقيقتك -

لكن المناحة قامت في نفس وليف، ليس على المرحوم كيروز وحده، 
وال على األستاذ زين العرب الذي اعتقل أو نفي، كما أنبأ قادم من أنطاكية، 

وظلت مناحة وليف تتجدد كل . بل على البيوت والدكاكين الفاغرة أو المغلقة
وم، حتى انسحب آخر عسكري فرنسي، وزالت جمهورية هاتاي، لتقوم ي

عندئٍذ كفكف دموع . مقامها الوالية الثالثة والستون من الجمهورية التركية
شقيقته، ومسح الغبار عن األدوات في الدكان، أو عن جفونه، عن شرفة 

لذي الغرفة أو الشرفة المقابلة، عن الشرفة المجاورة أو عن شاربي نجاتي ا
لكن الغبار تكوم سريعاً، بينما كان نجاتي قد باع ما . أصابته عدوى المدينة

استطاع بيعه، ورفض أن يعهد بالباقي ألي من أخوته أو أصهار وليف 
وبدالً منهم وهب ما لم يبع . اآلخرين الذين آثروا أن يحملوا الهوية التركية

ريق إلى حماه، فركب للجامع، ونفخ الغبار، مصراً على أن يسلك وحده الط
وليف وشقيقته وأوالدها البوسطة، محمر العينين بال دموع، ملتهب األجفان 

ولم يجرؤ على أن يودع أحداً أو شيئاً، ليس ألنه لم . ومطبق الصدر، بال غبار
يبق له من أو ما يودعه، بل ألنه ليس مهاجراً، أو راحالً، إنما هو مسافر، 

 أودعه نجاتي ألمين، أو أودعه أمين للمدينة التي ينوء بسر أودعه لنجاتي، أو
  .ما بقي لها إال أن تنتظر

*     *     *  
تحجرت عينا نجاتي مذ حشر جسده في بوسطة أنطاكية، كأنما حشر 

بدل البوسطة في أنطاكية بأخرى متوجهة إلى . في قبر، واسكندرون تفلت منه
أدهش . فلتت منه أنطاكيةانشطر من جديد عندما أ. حلب، أكبر وأقسى حشراً

نفخت البوسطة الغبار، . الركاب وأغاظ السائق، حين نزل بعد أقل من ساعة
.  الجنوب، يقاوم التيار الصاعد شماالًلىتوجه إ. فأقبل نجاتي على العاصي

تألم ألن أمين قد أضناه أيضاً السير هنا وهنا، حيث يسير، خطوة فخطوة، 
نهر أن يرضى، أو يصبر قليالً، فهو ليس ناشد ال. على حافة النهر الغاضب
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تماوج النهر بعد . ليس قوياً وال شجاعاً، وال عاقالً أيضاً. شاباً مثل أمين
المنعطف الضيق الطويل، وأفسح للقدمين الالئبتين على سراب، أي سراب، ال 
أمين وحده، وال الزنبقلي وال حماه، ال الشام وال بغداد، ال القتل وال الماء وال 

حر، بل ذلك البيت الذي ينتظر، الحارة الظليلة أو الدكاكين المدججة ال
والخاوية، المدينة التي كان اسمها اسكندرون، أو الرجل الذي كان هو حتى 

  .فجر قريب
. أسفر السراب عصراً عن المفرق الذي أشارت إليه أصابع من صادف

 وخيل إليه أن تسلّق الدرب الوعر،. تجاوز المفرق، وابتعد العاصي قليالً
أحس أن الدماء تسري من جديد في عروقه المتيبسة، . رائحة أمين تقترب

وأنه قادر على أن يسعل، أو يتنفس، أو يرى البقع المضيئة من خلل األغصان 
ترجع الصوت . الملتفة فوق رأسه، ولم يلبث أن أخذ صوته يعلو منادياً ابنه

اه أقرب، والشام أو بغداد أقرب، أما في أذنيه مستحثاً، فالزنبقلي قريبة، وحم
اسكندرون أو أنطاكية فهما تجريان مثل ظله أو دمائه الصاخبة، تالقيان الولد 

أما اآلن فالبد ألمين أن . الذي ما هم أن قُِتل، لو كان رأس الخائن قد طار
يظل حياً، والبد لنجاتي من أن يعثر عليه، ليعلّم ابنه كيف يصوب جيداً في 

لذلك اندفع نجاتي يسابق الليل، ينهب . القادمة، فال تفلت رأس الخائنالمرة 
الطريق نهباً، يتقرى في الظالم وفي ضياء القمر عيني أمين، ال يعبأ بالجوع 
وال العطش، وال بوجع ساقيه وفخذيه، حتى يطّل من كرم أم مرعي على 

 يوصيه أال الزنبقلي، فتباطأ يصيخ إلى نداء العاصي، يسأله عن اسكندرون،
 ويتوجه إلى البيت - وأالّ يتسمى بأورنط كما يريد له األتراك -ينسى اسمه 

القريب منادياً أهله، فيخرج شاب في مثل سن وليف، يرحب به، يخمن أنه 
قادم من اللواء، يشده من ذراعه داعياً، ثم يتوقف مشيراً إلى حجر بيضاء 

  :منحوتة، ويقول
  صادفت دورية؟ هذه إشارة الحدود؟ ما -

  :قال نجاتي وهو يرمق القمر معاتباً على ضيائه الساطع فوق الحجر
  . ال-



 

 -٦٣٩-

  :قال الشاب
هم ال . قبل المغيب كانت الدورية في طرف الكرم!  عجيب-

وعلى كل حال ال يكاد أحد يمر من . يتعرضون للقادم من خلف هذه الحجر
  من أنت يا عم؟. هنا

  . أبو أمين-
  :، وسأل الشابقال نجاتي باعتداد

   وأنت يا بن أخي؟-
هو كرم أم مرعي، لكن أخي، .  أنا عمران الحلو، وهذا الكرم كرمي-

هذه الحجر اللعينة . رحمة اهللا عليه، هو من نصب الزيتون وعمر البيت
  .قسمت لي الكرم نصفين، شقّتني يا عم

أدار عينيه بين القمر والنهر . أومض العاصي قريباً، فتمهل نجاتي
  :لحق بعمران سائالً. وحجر الحدود، وإذا بظٍل هائل يشطر النهر

   لمن هذا القصر؟-
لو أخذته الحجر بدالً مما . ال أحد فيه اآلن.  هذا قصر رستم آغا-

  .آه يا عم... أخذت مني
توقف نجاتي أمام الباب . قال عمران، وهو يتأخر مفسحاً لنجاتي

  :المفتوح، وأمعن في وجه عمران هامساً
  .ال تشك يا بن أخي -

  :قال عمران
 تشكو من التعب  الشكلك ال يقول إنك. البيت بيتك.  تفضل وادخل-
  .وحده

  :أرخى نجاتي كفه على كتف عمران، وقال
 في الصيف يا بن الحالل، مر شاب صغير من هنا يشبهني؟ تطلّع -

تذكّر باهللا عليك. في.  
  :حدق عمران قليالً، ثم هتف ضاحكاً



 

 -٦٤٠-

ابنك هو أم أخوك الصغير؟ كانوا ثالثة، وهو . ة أبي إي ورحم-
إلى الشام، ولعن األتراك : هو قال. قالوا إنهم مسافرون إلى بغداد. أصغرهم

  إن شاء اهللا رجع بالسالمة؟ كيف حاله؟. والفرنسيين وحكامنا الخائنين
ترقرقت الدموع في مؤقتي نجاتي، وتهدج صوته، وهو يسبق عمران 

  :في الدخول
  .ر والحمد هللا بخي-

*     *     *  

-٤٨-   
قرر عمران الحلو أن يعود إلى الزنبقلي، بعد أن أيس من هند، ثم 
تريث ريثما ينقل، وبكور العابد، إلى البرلمان العريضة التي مهرها ذووهما 

  .ببصماتهم وتواقيعهم وأختامهم
كان قبل أن يرحل بهند من عين آدم، قد فكر في الزواج منها، وفاء 

وحين . لكنه صبر على مفاتحتها حتى قدر أن الِحداد انتهى. قيقه المرحوملش
هم أن يفعل، خانه لسانه، فلبث فترة أطول، قبل أن يهم ثانية، ويتعثّر بين 
يديها، وينصرف ساخطاً، وعازماً على أن يحدث أباها، كما كان يجدر به أن 

ا، يتودد إلى بيت العابد، يفعل منذ البداية، فال يقضي قرابة السنة يدور حوله
يسابق بكور إلى الشغل في أرض المغائر، كرمى لها، بينما أبواه العاجزان 
ينتظران في الزنبقلي، ومثلهما رستم آغا وكرم أم مرعي الذي عاد إلى بيت 

  .الحلو، قبيل وفاة ياسين
. بحذاء النهر تالمح الخيالة، فيما كان عمران وبكور يتأهبان لالنطالق

  : عمران شراً، ولكز بكور آمراًتوجس
  .انتظرني في حلب عند المحامي.  انج بالعريضة-

تقدم عمران نحو الخيالة . ما كاد بكور يختفي حتى ظهرت هند
لكن الندم عاجله منذ . متحدياً، ولم يلتفت وهم يقيدونه ويسوقونه أمامهم
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لخيالة وعلى الطريق المحاذي للنهر، أخذت خطواته تتعثر، وا. اختفت هند
ينهرونه، وهو يقسم على أن يأخذ هنداً بالقوة إلى الزنبقلي، وال يخجل من 
أن يعلن تعلقه بها، ال وفاء للمرحوم وحسب، بل من أجل قلبه الذي ال يذكر 

  .أنه خفق المرأة سواها
في السجن اعترف منذ الفلقة األولى أن المحامي الذي أرسله فاتح بك 

 وحرض بيت العابد وبيت الحلو على نقلها إلى المعلم هو من دبج العريضة،
لكنه عاد فأنكر حين استدعاه المستنطق ثانية، وكان بكور العابد قد . البرلمان

ولم يبال بالفلقات التالية، فقد أكّد بكور أن البرلمان . زاره، وأوصاه بذلك
والوزارة يدرسان العريضة، وأن أرض المغائر ستعود إلى بيت العابد وبيت 

  .لحلو، ولن يطول السجن بعمرانا
قبل أن يزوره بكّور، ويجدد عزمه وأمله، كان حنقه على نفسه وعلى 
هند يعذبه، ويجعل السنوات التي أمضى بقربها تفيض بالمرارة، فال تواسيه 

 أرض  فيابتساماتها، وال تشبه ابن أخيه به، وال العزوة التي صارت له
هر هنداً، مكذباً وعودها كلما ألمح للزواج كان في سهده ين. المغائر وفي تلدف

والرحيل، يعير نفسه بانخداعها وسذاجتها، يسخر من بيت العابد وبيت الحلو 
لكن بكور نقل إليه تحية هند، وبدا . فيما يحاولون أمام رشاد بك الجويبري

واثقاً من االنتصار على رشاد بك، والمه على إفادته األولى، فتشبثت أصابعه 
ومنذ ليلة الزيارة . ك، وتطاول مراراً وهو يضحك، وبكور يضحكبالشب

الوحيدة تلك، صار عمران ينام قريراً، غير آبه بوجع قدميه من لسع 
الخيزرانة، وال بشتائم السجان، وانقضاء شهر بكامله قبل أن يناديه السجان 

  .نفسه، مهنئاً باإلفراج
 الذين تسابقوا يالقونه، ولم يكد يحيي ذويه وذويها. أسرع إلى هند لهفان

وهو يلوح وينادي من على ضفة النهر، حتى دفعها أمامه، وباح لها بما ظل 
  :ابتسمت هند وهمست. يردد في سره طوال الطريق

تصدق باهللا يا . يظهر علمك الحكي. السجن يعلم السكوت:  يقولون-
  .يظهر أني تعودت عليك. عمران؟ اشتقت إليك وافتقدتك

 ٤١ م–التيجان 
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  .يا ميسر:  يا هند نتزوج، وغداً نقول خلّنا إذن-
قال وهو يتلفت حوله، يرجو العيون التي كانت ترمقهما من بعيد أن 

  .تقترب وتعينه عليها
  .ال: ما كنت أقول.  آه لو يأتي أبوك، ونبقى هنا-
وإذا مات . مئة مرة قلت لك.  أبي لن يموت إال في كرم أم مرعي-

حتى . أني لوالك ما تركته هذه السنينتعرفين . غير راض عني، فأنت السبب
  .لو قلِت ال وألف ال، الليلة زواجنا، وغداً نرحل

وخيل إليها . قال واندفع نحو اآلخرين الذين لونهم الغروب أمام المغائر
أن صوته يفيض رقة، وهو يقسو، فالتفتت نحو سحابة عابرة تسألها ما إذا 

عمرها، أو لعله يصغرها، كان قد آن األوان كي تتزوج من شاب في مثل 
وبوغتت . وترجو الهناءة التي ظلت تملص منها، كلما أوشكت أن تقبض عليها

  :ببكور يناديها
تعالي حتى . ال تخجلي مثل البنات الصغيرات.  تعالي يا أختي- 
  .نبارك لك

 الرطب، وعمران ة، والزغاريد تنفلش في ذلك المساءفمشت مضطرب
  .يالقيها مصفقاً

*     *     *  
السور تهالك، بدايته عتقت، التوتة أمام القصر : ال شيء لم يتبدل عليها

هرمت، القصر نفسه بدا مهجوراً، إذْ صار رستم آغا ال يكاد يغادر حلب، 
كرم أم مرعي كبر، وثمة من صار يسميه بكرم بيت الحلو، القناة تطاولت، 

لجديدة للقناة وتحت البداية ا. ونأى العاصي عن بدايتها، في رأس المنعطف
واألحراج . تراكمت بقايا النهر الذي يبعج الضفة األخرى للمنعطف، بال نظام

ولئن ألفت هند سريعاً الزنبقلي . المقابلة تكشفت في بقع صغيرة عديدة
الجديدة، وهي تتأسى على طفولتها وصباها والوجوه التي تغضنت، فقد ظلت 

روا أو وفدوا في غيابها الطويل، أو تحس بالغربة كلما التقت بمن ولدوا أو كب
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ولعل ذلك ما ضاعف تعلقها بعمران وولديها، . كلما عبرت بقبر لمن مات
  .وحزنها على حميها الذي توفي قبل أن يحمل ابن عمران، كما كان يرجو

ومثل هند افتقد عمران الحراس . أواخر الصيف حضر رستم آغا
وتوجه عمران في .  الزنبقليالمسلحين، والضيوف الذين كانوا يمألون ليل

  .المساء لتحية اآلغا الذي كان يجلس تحت التوتة، ممسكاً بعكّازه
لكن صوت اآلغا . قبل عمران يد اآلغا، وتراجع لينزج بين الواقفين

  .أوقفه مطالباً بسند المزارعة
. تفرس عمران في وجوه الفالحين، ثم تربع في أقصى اليمين صامتاً

درك أن اآلغا سوف يجمع في الصباح سندات المزارعة وقبل أن ينصرف، أ
جميعاً، والويل لمن فقد سنده، إذ سيكون عليه أن يتنازل عن السند الضائع، 

  .قبل أن ينظم له اآلغا السند الجديد
  :قالت هند متوفزة

  . تأخر في التسليم، فإذا تأكد ما سمعت، إياك أن تسلّم-
  ل هذا الفخ؟ هل يعقل أن ينصب رستم آغا لنا مث-

  .تساءل قلقاً
 المرحوم ما أوصى بغير السند يا عمران، اهللا يرضى عليك حافظْ -

  .عليه
  .قالت أم ياسين، وهي تعتصر أصابعها على السند

بعد ما يضب رستم آغا السندات في جيبه، .  هذا هو المعقول وحده-
  ماذا تستطيع أنت وغيرك أن تفعلوا؟

م، كما اضطجع، وأسهده رستم آغا، قالت هند، واضطجعت تنشد النو
كما أسهدها، وتقلّبا خائفين من أالّ يعود السند إلى حافظة أم ياسين، بعد أن 

وزاد في شكوكهما أن رستم آغا لم يسبق له أن طلب . يمسك به رستم آغا
سنداً من أحد، حتى عندما كان يطرده، أو ينتزع ما عهد به إليه، واستشهدا 

  : كل منهما اآلخر مراراًبياسين والكرم، وسأل
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   ما نمت بعد؟-
  .وكان سعال أم ياسين يؤكد أنها هي األخرى قد جافاها النوم

*     *     *  
من المصطبة التي ظلّلها عمران في مطلع الصيف، راح يراقب القصر 

ولما أذنت له هند، وقد أوشكت الشمس أن تتوسط السماء، . قبل طلوع الشمس
يرون قد دخلوا إلى القصر، وخرجوا، وتحلق بعضهم مشى متثاقالً، وكان كث

  .أمام السور، أو على ضفة العاصي
توجه إلى أبعد حلقة، عند أول القناة، وأجفله سؤال واحدهم، وهو 

  :يقترب
   وجدت السند؟-
  . وجدته-

  .قال بامتعاض
   وسلّمته؟-
  . ال-
  . أحسن-
   كيف؟-

  :متلصصاً حولهسأل عمران وقد ضاق بالرجل، فدنا منه آخر، وقال 
بعد ذلك يعطينا سندات .  اآلغا يجمع السندات ليطوب كل شيء باسمه-
  .جديدة

  :قال عمران ساخراً
  ِلم هذا اللعب؟.  سندات مزارعة أم سندات طابو؟ يا حسرة-

  :ثم سأل متحدياً
   ومن ضيع سنده؟-
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وبعد .  يبصم بالعشرة على أن ليس له حق من الحقوق مع اآلغا-
ما راحت إال على من بكّر . ال، يعطيه السند الجديد، مثله مثل غيرهالطابو، ق

  .وسلّم سنده، أو بكى على ما ضيع
   ومن يرفض؟-
-لكن من الضحى ما عاد أحد يسلّم وال يبصم. يقول لك اآلغا.  شد .

  .وال أحد ينوي أن يرحل بالهين
  . اآلغا لن يسكت-
 سنين، اعتماده صار رجاله ما ظهروا من.  نعرف، وها نحن ننتظر-

على المخفر، من يوم ما ظهر مديح ابن كامل الجقلة، وكاد يخنق الحارس، 
  .لكن يبقى المخفر أهون

   تظن؟-
سأل عمران، وقد تماثل له على ضفة النهر المقابلة، الخيالة وأرض 

  .المغائر والنظارة في حلب، وسجن القلعة في الشام، واستدار قاصداً الكرم
*     *     *  

وفي األيام الثالثة التي انقضت قبل أن . غادر اآلغا الزنبقلي عصراً
يعود مع الخيالة وقائد الفيصل ومدير السجل العقاري، كانت الزنبقلي قد 
شبعت ترقباً وخوفاً، وتلذذت بامتناع كثيرين عن البصم، ولوحت بالسندات 

مان على أالّ الناجية، كما كانت قد أحكمت طوقها حول القصر، وأوثقت األي
  .تفك الطوق، إذا ضاع حق أي فالح فيها

غير أن الخيالة نصبوا الفلقات للذين رفضوا أن يبصموا أو يسلموا 
سنداتهم، فرفض الذين فعلوا ما امتدت به إليهم يد رستم آغا من السندات 

ولما أمرهم قائد الفصيل أن يتنازلوا عما كان بحوزتهم من . البديلة لما سلّموه
 أمام مدير السجل العقاري، رفضوا ثانية، فاستدار الخيالة نحوهم، األرض

  .وتنفس األولون الصعداء
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وفي المساء أمر رستم آغا وقائد الفصيل كل من ال يرعو حتى 
ولما . الصباح بأن يرحل، فوفت الزنبقلي بعهدها، إذْ لم ترعو، ولم ترحل

ساء واألطفال حول شرع الخيالة بدفع الرجال إلى خارج السور، تحلقت الن
القصر، وغادر رستم آغا ومدير السجل العقاري، لكن عدداً كبيراً من 

  .الخيالة وصل قبل المغيب
أطلقت الخيالة الرصاص في الهواء، فتفرقت النساء واألطفال، وابتعد 

وبعد قليل دفع الخيالة خارج السور باألسر التي دّل . الرجال نحو الحرش
لرجال أن أسر الذين بصموا أو سلموا السندات لم واكتشف ا. عليها الحارس

  .ترحل، ومعها أسرة عمران الحلو، وتعللوا لذلك بسكناها في كرم أم مرعي
نادى عمران بالمهجرين إلى الكرم، وحشر األطفال والنساء المرضعات 
في البيت، بينما أصغى الرجال طويالً إلى صخب الدرك وخرير العاصي 

  :لب السكون، وهمس عمرانوصهيل الخيل، حتى غ
هيا اثقبوا . كل واحد يعرف موقع ظهر بيته في السور.  اتبعوني-

  .السور، وناموا في بيوتكم
استيقظت الزنبقلي شأنها كل يوم، سوى أن السور كان قد تخرب من 
الخلف، وقائد الفصيل الذي حّل في القصر محل اآلغا، بوغت والخيالة بمن 

بنصب الفلقات تحت التوتة، وشرعت السيقان ترتفع، هجروا قد عادوا، فأمر 
. والخيزرانات تتكسر، ال تفرق بين رجل أو امرأة، وال بين عجوز أو طفل

ولما تأكد قائد الفصيل أن أحداً لم ينج من العقاب، أمر الخيالة أن يتبعوه، 
  .وغادر الزنبقلي، وكانت الشمس تتأنّى في الغياب

*     *     *  
وعلى الرغم من أنها كانت . بقلي حتى هدمت السور تماماًلم تنم الزن

قادرة على أن تقتحم المستودعات واالصطبل والقصر، وتثأر من الحارس 
والرجلين اللذين تعودت أن تراهما قبل وبعد ظهور رستم آغا، منذ تخلّى 
لسبب مجهول عن حراسه المسلحين، إال أنها اكتفت بالسور، وهجعت طليقة 

  .نذ قامتألول مرة م
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بعد أيام بدأ قائد الفصيل يستدعي إلى مكتبه الرجال، مجموعة 
وفي الليلة التي أمضوها واقفين في . فمجموعة، وكان عمران بين أولها

 حدثهم عمران عن رشاد بك الجويبري، -  فقد حرم عليهم الجلوس - النظارة 
ن، كأنه لم والنظارة في حلب، وسجن القلعة في الشام، وعن العريضة والبرلما

ولعل ذلك ما شد أزر المجموعة التي لم . يفعل من قبل، وكأنهم لم يسمعوا
يكن ألحد فيما تالها أن يهون، على الرغم من أن فيها من قضى ليلتين في 

  .النظارة، ونال بعضها من الضرب أضعافاً
إثر عودة المجموعة األخيرة، لم يظهر في الزنبقلي غريب سوى 

أمضت هند حمالً هيناً، وولدت بيسر، على العكس مما و. الحارس الجديد
  .كانت تتوقع النساء المجربات في الزنبقلي، لحمٍل يأتي بعد انقطاع طويل

وقد عرفت الزنبقلي أنه كان واحداً . كان الحارس الجديد في الخمسين
من أربعة يتناوبون على بوابة القصر الذي بناه يهودي من تل أبيب لرستم 

ولئن ظلت الزنبقلي تحاذر الحارس، إال أنها فتحت له أبوابها . آغا في حلب
بعد قليل من وصوله، وأدت ما كانت تؤديه للقصر، كما أعطت أصواتها في 

ومثلما زاد ذلك في عجب الحارس، وتباهى به أمام . االنتخابات لرستم آغا
اتح رستم آغا، زاد أيضاً في عجب رستم آغا، وتباهى به أمام رشاد بك أو ف

بك أو سواهما، ممن تناهى إليهم تمرد الزنبقلي، فجاءوا شامتين أو راثين، 
  .معاضدين: وبندرة

لكن األتراك ظهروا في الصيف، وثبتوا حجراً للحدود، قسم كرم أم 
ولم يجرؤ عمران على أن يحرك الحجر األبيض المنحوت، على . مرعي

 به مراراً، كما هم به عدد من الفتيان، فردعهم الرغم من أنه هدد بذلك، وهم
. بنفسه، غير مصدق أن تلك الحجر المهيبة سوف تحرمه من نصف الموسم

وحين ظهر نجاتي أمين، كان عمران وهند يتهيأان لقطف الزيتون في الليل، 
  .خلف الحجر

*     *     *  
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تلبد صدر عمران بصحبة نجاتي، كما تلبد برحيله، وأحس أن ما يبتر 
وما لبث الجنود األتراك أن ظهروا، .  وحده، بل العاصي أيضاًمنه ليس الكرم

وفي ذلك الشتاء أقاموا .  الضفة المقابلة للكرم حجراً آخر للحدودعلىونصبوا 
  .مخفراً من الخشب والتوتياء، في النصف المسلوب من الكرم

تجنّب عمران أي احتكاك بالجنود، على الرغم من أنهم كانوا في أيامهم 
لكنهم منذ مطلع الربيع صاروا ينهرونه . حيونه ويرطنون بالعربيةاألولى ي

وحفظ ابن أخيه من صياحهم . )١(بس عرب: كلما اقترب من األشجار المتاخمة
عرب . ديلنجي عرب: به كلما قرفص ليتغوط، حيث تعود، قريباً من الحجر

طا نهاراً، ، أما هند وأم ياسين فلم تعودا تجرؤان على أن تبوال أو تتغو)٢(عقلي
ومثلهما بات عمران منذ رماه جندي على طيزه بحصاة، . أو بعيداً عن البيت

  :فأجفلته وكاد أن يسقط فوق خرائه، بينما الجندي يضحك ويصيح
  .)٣( بوني يبارسه م عرب أوله ميم-

لكنها كتمت ذلك حتى ماتت أم ياسين، . وأخذت هند تهجس بالرحيل
وكان األتراك قد شقوا طريقاً للسيارات . لبيتوقام قبرها تحت العنابة، خلف ا

إلى المخفر، ثم صارت الشاحنات تتوافد، تلقي بحمولتها من قضبان الحديد 
وأكياس االسمنت، والزنبقلي تخمن أن عمارة كبيرة ستقوم، وقد تكون أكبر 

  .من قصر رستم آغا نفسه
. دتجاهل عمران دعوة هند للرحيل، وكان بطنها قد تكور بحمل جدي

وكما استجاب الفتيان في البداية لدعوة األتراك إلى العمل في العمارة 
وأنست الزنبقلي لما . المبهمة، استجاب عمران والكبار بعد تردد قصير

. تقبض من أجر، ولعرب بين العمال الذين جاءت بهم الشاحنات من بعيد
لعمل لكن صوت الحرب تسلل فجأة، وأخذت وجوه الجنود تربد، ولم يلبث ا

                                            
 .عربي شحاذ، قن، حيوان أسود )١(
 .عربي حجازي شحاذ، عقل عربي محدود )٢(

 .لو فعلت هذا أكون عربياً )٣(
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في العمارة أن توقف، فهرعت الزنبقلي إلى األرض التي أوشك موسم 
وتبسم الحارس الذي أقلقه انصراف الفالحين . فالحتها وبذارها أن ينقضي

 حلب، كي يشكو الزنبقلي واألتراك لىعنه، وتراجع عن عزمه على السفر إ
  .معاً إلى رستم آغا

كها، تارة بالحمل، وبدأ عمران يماح. عادت هند تلح على الرحيل
ولما تذرع بشقيقاته اللواتي . وتارة بقبري والديه، وما تبقى له من الكرم

تناثرن حول الزنبقلي، أذكرته بانقطاع ما بينه وبينهن، إذْ لم يزر أياً منهن 
. كما لم تزره إحداهن إال في وفاة المرحومة أمه. منذ جاء إلى الزنبقلي

 هند يكبر، والنقار بينها وبين عمران يكبر، وهكذا أخذ الشتاء يمضي، وبطن
حتى عادت الشاحنات تهدر حول المخفر، وترمي بحمولة جديدة، ال عهد 

  .للزنبقلي بها
  :قال الحارس

  .سياج.  هذا شبك-
  :قال عمران

  . يسيجون المخفر أو العمارة بعد أن تنتهي-
  :قال الحارس

  . الزنبقليرزمة واحدة منه تلفّ.  هذا السياج يكفي مدينة-
تفاءل الفتيان بعودتهم إلى العمل، حتى أخذت الشاحنات تنقل جنوداً 

قدر الحارس أن الجنود القدامى سوف يرحلون، لكن . جدداً، فتراجعوا خائفين
الجنود جميعاً اندفعوا نحو الزنبقلي بعد أن اختفت الشاحنات، وراحوا يغرزون 

ن، وخلف قصر رستم آغا، حتى األعمدة الحديدية، بدءاً من يمين بيت عمرا
وفي الصباح ظهر جنود آخرون على الضفة األخرى . منعطف القناة

ولم يلبث . للمنعطف، ولوحوا لرفاقهم الذين اندفعوا يمدون السياج بين األعمدة
  :أن احتُِجز بيت عمران خلف السياج، فصاح بالجنود مسعوراً

   قولوا لي ماذا تفعلون؟-
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  :ى ربط السياج إلى العمودقال الجندي الذي يتول
  . بعد قليل يجمعكم الرئيس في الساحة، وهو يقول لكم-

ولحقت به هند . جرى عمران نحو الساحة مقسماً أن الجندي عربي
ولما وصل رئيس . أخذ اللغط يتعالى في الساحة. الهثة، وهي تنادي ولديها

شرأبت وا. المخفر وحيداً، كانت الساحة قد ضاقت بكل من في الزنبقلي
  :األعناق إلى الرجل البطين الذي راح يرطن بالعربية

انظروا، من .  ال نستطيع كرمى لعيونكم أن نجعل سياجنا زيك زاك-
السياج يجب . األعمدة مثل المسطرة. إلى الغرب: الكرم إلى الشرق، وانظروا

بعد أن ينتهي الجنود من مد السياج يصبح هو الحد . أن يكون مثل المسطرة
من أراد من . البيوت التي تصير خلفه هي بيوت تركية. اصل بيننا وبينكمالف

 منا، ومن ال يريد، مع اًيصير واحد. أصحابها البقاء فيها، أهالً وسهالً
الطير إذا . العين التي تلتفت بعد اليوم نحو السياج، يقلعها الرصاص. السالمة

  .بس عرب. مفهوم؟ انصراف. طار فوق السياج نقتله
صاح . ت عمران نحو بيته، فإذا بالسياج قد جعل الكرم كله تركياًالتف

بهند وبولدي شقيقه، ودار حول نفسه هائجاً، كما دار اآلخرون، ثم جرى 
  :خلف رئيس المخفر، وسأله راجياً

  ... اتركونا نحضر دوابنا، ثيابنا، المؤونة-
  :توقف الرجل، ولوح بالكرباج آمراً

  . انصراف، بس عرب-
ولما أجفلهما السياج . مران ذاهالً، وعيناه تتعلقان بالبيت وبالكرمتراجع ع

  :استدار، ومشى نحو الساحة مطرقاً وعاجزاً عن البكاء، فإذا بامرأة تصيح
. أنا وزوجي ال نترك بيتنا.  كل واحد ينام على الجنب يللي يريحه-

  أين نروح؟. بسياج وبال سياج. سورية سورية. تركيا تركيا
ان عن المرأة، فإذا بهند تناديه كي يساعد في تفريغ البيوت ازور عمر

التي اقترب منها السياج، لكنه اتكأ على جذع التوتة، وراح يتفرج على سباق 
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ولما . الناس مع السياج، سواء من آثر منهم البقاء، أم من اختار الرحيل
السياج اقتربت هند منه، تجر ولديها، أومأ ضاحكاً إلى الوجوه التي حجزها 

  :قبالته، فقالت نائحة
  . لو سمعت مني ما كنا رأينا هذا اليوم-
  ! وما به هذا اليوم؟ في المنام ال يصح لك-

  .قال مقهقهاً
   متى نرحل؟-

  .سألته زاجرة
  . في الوقت الذي تحبين-

  .قال مستسلماً
   هكذا؟ بثيابنا؟-

  .سألت مترددة
  . احمدي اهللا، ما أخذوها-

  .قال ضاحكاً
  .إذن امش -

  .همست بخوف
  . امشي-

قال وهو يتناول ابنه منها، ململماً أشتات ضحكته، وتبعته، وعنقها 
تنصلب على الزنبقلي، مثل عينيه وعيون الصغار، ومن فوق الدباقة نشج 

  :صوت
  . اهللا يلعن أبو الحدود وأبو اللي سواها-

*     *     *  
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اسين الحلو قبل قادت هند زوجها وولديها في الطريق التي سلكت مع ي
لكن الشتاء جعل الرحلة الثانية أبطأ، كما أقعدها . حوالي سبع عشرة سنة

ومثل الظالل التي كانت تلقيها . أسبوعين موت ابنها، قرب مقام النبي نوح
معارك الثوار ضد الفرنسيين على الجبال والسهول، من الجسر حتى حلب، 

غير أن عناء هند . لقي بظاللهاكانت حرب األلمان والطليان، كما بدأ يقال، ت
بدا أكبر، وعزمها أضعف، ليس ألن ابنها قد مات، وال ألنها تنوء بحملها، بل 
ألن الوجوه التي صادفت كانت قانطة، مثل وجه عمران، فيما كانت الرحلة 
األولى تطفر  قوة، على الرغم من أن الجوع أو الشح لم يكونا أهون مما هما 

  .اآلن، في كل مكان
ومنذ . صل الركب الصغير المنهك إلى أرض المغائر في بداية الربيعو

إالّ أن هنداً الزمت . الليلة األولى أدرك عمران أالّ مقام له ولهند هناك
الفراش، واضطر عمران إلى أن يساعد أهلها في الحصاد، حتى نزل ابنه 

  .ولما استطاعت السير، كان قد انتقل إلى البيادر. الثاني ميتاً
ن بيت الحلو وبيت العابد قد أقاموا بعون فاتح بك المعلم ومحاميه كا

لكن الدعوى لم . الدعوى على رشاد بك الجويبري، بعيد زواج عمران وهند
وعلى الرغم من أن رشاد بك قد أرسل . تحسم حتى غادر رشاد بك الوزارة

د، إال محامياً يساوم على المناصفة وإسقاط الدعوى، مما أسال لعاب بيت العاب
أن بيت الحلو رفضوا، وطردوا المحامي، ومنعوا بكّور من الذهاب إلى حلب، 
حتى جاء الخيالة والمساحون ومدير السجل العقاري، وأعلنوا خسران رشاد 
بك للدعوى، وقسموا األرض مناصفة بين ما عدوه ملكاً للدولة، وما عدوا لها 

  .فيه حق الرقبة فقط، وللفالحين حق التصرف
ولم يفلح الكبار، وال . كان الجفاء قد ترسخ بين شبان األسرتين خاصةو

ولما استجاب . وبدأ بكور يطالب باقتسام األرض. كسب الدعوى، في إزالته
الكبار من األسرتين، اندلع النزاع على ما هو أقرب منها إلى النهر، وعلى 

ألخيرة، بعد ولئن سوت ذلك الشهور ا. المواقع التي ستخصص لبناء القباب
اندالع الحرب، فقد تلمس عمران النفور الكامن في الصدور، كما أدرك أن 
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أحداً لن يقدم له شبراً، ال من ذويه وال من ذوي هند، وما كان له أن يعمل 
أجيراً لدى أحد، فال القطع الصغيرة التي انقسمت لها األرض بحاجة إلى غير 

جها األجير الوحيد في أرض أيدي أصحابها، وال هند ترضى أن يكون زو
  :وخاطبته أمام الجميع. المغائر

الغريب صار أحسن من القريب، وظلمه على .  امِش إلى عين  آدم-
  .يا حيف، الدم صار ماء. كل حال أهون

وتقدمت نحو النهر، تحث الصغار، فلحق بها، وهو يتلفت خلفاً، ويبحث 
  .عابدفي الرؤوس المطرقة عن أثر لبيت الحلو أو بيت ال

*     *     *  

-٤٩-   
بين برلين وباريس تطاير من أرصدة الباشا شكيم ما تطاير، وباع من 

وبدت الست .  ما باع، فازداد ذبوالً، ونذر الحرب تتوالى- بالبخس -األسهم 
ال يكاد يؤوب . زهرة تباريه في الذبول، وفؤاد كمن يمضي في سفر موحش

  . شرنقة جديدة من خوف وقحطويطمئن على ذويه، حتى يغزل حول روحه
كانت . وحدها كوثر التي أسرعت من دار المعلمات إلى الندوة النسائية

تتألق، وبخاصة بعد ما استحوذت عليها رسائل الست لميعة، تزين لندن، 
  .وتستحث على السفر

فجأة تناهى إلى الست زهرة صوت فؤاد من غرفة كوثر، يسأل 
  :متخابثاً

  .ضممن إليكن في الندوة سمعت أن الفنانات ين-
  :قالت كوثر

  .أنا دعوتها. ترياق الصوان:  هي فنانة واحدة-
  :سأل فؤاد بلهفة بادية
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   كيف رأيتها؟-
  .أذكى وأقوى. أجمل مما هي على المسرح أو في الجرائد.  رائعة-
  . ال تبالغي، والحذر مع أمثالها أفضل-
  . ألنها فنانة؟ أخي فؤاد ليس من الرجعيين-
  .أنت ال تهدأين في البيت. جعليني أندم على ما أسمح لك به ال ت-
هذا حقي وأنا حرة، أنت من ال يهدأ .  الباشا نفسه ما قال لي هذا- 
  .في البيت

  :قال الباشا. أسرعت الست زهرة إلى الباشا، وهي تشفق عليه من جديد
  . لن ينسى فؤاد بنت الصوان أبداً-

  :قالت الست زهرة
  . فكرت في هذا-
كوثر تذكرني بعمتها . الخوف عليه أكبر من الخوف على كوثر -

  .لميعة يوم كانت في مثل عمرها
  .ترياق: وفوق هذا.  خوفي عليه من الحكومة ومن حزبه-
  . الخوف على فؤاد من نفسه-

ومنذ ذلك النهار أخذ النقار يكبر بين فؤاد وكوثر، وخوف الباشا والست 
  .زهرة يكبر، حتى ظهر جهاد إدريس

*     *     *  
ومثل كوثر َأِنس أبواها . كان جهاد قد تردد على بيت الباشا مراراً

للشاب الحموي الخجول الذي ينتزع الدرجة األولى كل عام في معهد الحقوق، 
  .ويتباهى فؤاد بصداقته

ولما أعلنت الخادمة حضوره . منذ الخريف الماضي اختفى جهاد
.  الست زهرة تعد الشاي بنفسهاقفز فؤاد، ومأل البيت صخبه، فأسرعت

وفكر الباشا في أن الحزب وحده، أياً كان، ليس ما يجمع بين مثل هذين 
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ومثل الست زهرة راح يرمق . الشابين، بل هي الصداقة أيضاً، أو أوالً
  .باب غرفة فؤاد

ولم يلبث أن أوصد، ثم أشرع بعيد عودة . كان الباب المقشّر موارباً
وفي الغرفة الدافئة التي ألفت فوضى . رجت ضاحكةكوثر، ثم أوصد، وقد خ

فؤاد في الشهور األخيرة، تجاور الصديقان المشوقان، وتدافعت كلمات جهاد 
  .هامسة وصادحة، أقرب إلى الغناء، ورأس فؤاد يميل

  :قال جهاد
ما همني الخطر . ما همني كيد الفرنسيين.  كل شهر بسنة يا صديقي-

. آه يا فؤاد. وحده الشوق إلى الشام. تني حماهما هم. وال العمل ليل نهار
  .الشام تشعل روحي

  :قال فؤاد
أربع سنوات تفعل بك هذا؟ .  من يسمعك يظن أنك عشت فيها عمرك-

  .أنا عشت في بيروت أكثر مما عشت أنت هنا، لكني لم أتعلق بها هكذا
: تعادل كم؟ قل... سنتي األخيرة في الشام تعادل.  عدد السنين ال يهم-
  .ال تنس. لوالك ما غادرتها أيضاً. ولوالك ما تعلقت بها. عمراً

هو اختارك من بيننا .  جهاد إدريس غادر الشام بأمر الزعيم-
. السكندرون، وأنت اخترت أن تعمل معلماً لتستر مهمتك وتدبر مصاريفك

أليس هذا ما كتبته في رسالتك اليتيمة، دون أن تحسب للرقيب حساباً؟ احمد 
من هي . أما أنك تعلقت بالشام كرمى لي، فليتني أصدق. أن عينه غفلتاهللا 

  .التي أسرت قلبك هنا؟ رسالتك أثارت شكوكي، واآلن تأكدت
  :خانت الشجاعة جهاداً، وتالحقت أنفاسه، كأنه يركض هارباً، وهو يقول

أخشى أني نسيت ما درست .  المهم أنني ما عدت قادراً على التعليم-
  .في الحقوق
  :دد فؤاد قليالً في أن يتواطأ مع هرب جهاد، ثم قالتر
 عليك أن تضحي بسنة أخرى، وترضخ لقرار نقلك من اسكندرون، -

نواة الحزب في حماه تقوى . فرصة ال تضيعها علينا. ما دام النقل إلى حماه
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علينا أن نشكر الفرنسيين ألنهم لم . بك يا جهاد، كما كان في اسكندرون
  . آخر، أو لم يسرحوكينقلوك إلى مكان

  :تنهد جهاد، وقال
. ما كان ذلك ممكناً لنا.  النواة لم تقو بي وال بغيري في اسكندرون-

صوت األستاذ زين . القوميون العرب كانوا يكتسحون األساتذة والطالب
لم نقدم معركتنا مع عصبة . لذلك لم نفعل كما فعلت الكتلة. العرب كان يدوي

  .ركة الشاملة مع فرنسا وتركياالعمل القومي على المع
  :تبرم فؤاد، وقال

  هل أكتب له عن لسانك؟.  لو سمع منك الزعيم هذا الكالم لغضب-
  :قال جهاد متظاهراً بالتحدي

كنا حائرين، . لوال سفره لحضر واحد منا الستشارته.  أنت تقدر-
  .ويجوز أننا تخبطنا

لين، وبعد سجنه الزعيم قبل سفره، ومن بعد في بر.  هذه مسؤوليتك-
ومن جهتي وافيتك . في األرجنتين، قال كل ما ينبغي أن يقال بشأن اسكندرون

هل تسلم فرنسا : نسيت سؤاله من مدة قصيرة. بما وصلني من جريدتنا
إليطاليا نيس أو مرسيليا أو أراضيها في األلب؟ هل تسلم أللمانيا بافاريا؟ 

ي رفعها الزعيم إلى الدول كيف تسلم سورية إذن اسكندرون؟ المذكرة الت
الصديقة والجمعية األممية، والكتاب الذي وجهه إلى المفوض نفسه، معلناً 
استعدادنا للدفاع عن حدودنا الشمالية، وغير ذلك الكثير، كل هذا كان بين 

  .يديك وأيدي الرفقاء حتى تسترشدوا به، وترفعوا صوتنا فوق كل صوت
يفاتح به فؤاد، ثم رفع رأسه، يزفر أطرق جهاد يفكر فيما كان ينوي أن 

  :ويقول
اسمح لي أن أعرض عليك .  الرفقاء لم يقصروا، لكن األمور معقدة-

في المدارس : بعضها، وأرجوك أن تتذكرها إذا ما كتبت للزعيم المفدى
المسيحي في المقدمة، السنّي : العربية توزعت مقاعد الطالب على الطوائف



 

 -٦٥٧-

رفيقك جهاد إدريس خلط المقاعد طالباً بعد . ةفي الوسط، العلوي في المؤخر
صرت وحدي في . نقلوني إلى العمق. طالب، قبل أن تصحو االستخبارات

ارتحت من . المدرسة الوحيدة لعشرين ألف نسمة، بل ألكثر، وكلهم سنيون
أتعرف يا فؤاد كم . العصبة سبقتني. الطائفية، ولكن زين العرب كان سبقني

اشتريت للتالميذ الدفاتر . معلم لخمسة آالف أرمنيمعلماً في كسب؟ مئة 
كان الدرك يجمعون هذه . المزينة بصور الملوك في مصر والعراق وغيرهما

كانت . كانوا ينتزعون أغلفتها ويدوسون الصور باألبواط. الدفاتر من الدكاكين
فكرت أني بما أفعل أتقرب من الناس، لكن . العصبة تمجد ملك بغداد خاصة

  .بارات صحت، وأرجعوني إلى المدينةاالستخ
  :وصمت مجهداً، فقال فؤاد

  .أرجوك.  تابع يا رفيقي-
  :قال جهاد وقد وشّى الحزن صوته ومحياه

الجيش .  سكان العمق كانوا بدأوا يحرقون بيوتهم يا فؤاد وينزحون-
كيف تريدني أن أنجح إذن؟ وعلى الرغم من هذا . التركي بدأ يحتل المنطقة

نحن إذا طالبنا بإعادة :  كثيرون من أهل العمق صوت الزعيم ورائيكله، ردد
الخطر التركي مثل : ورددوا أعلى. كيليكية إلينا كان ذلك من حقوقنا القومية

لماذا؟ ألنهم قبل وصولي كانوا في السهل كله، من صودوالبي . الخطر اليهودي
هون مفاوضة كانوا يواج. إلى حسن أوشاغي، ومن البيطرلي إلى مراد باشا

زين العرب . المفوض السامي للصهاينة على توطين يهود السار في العمق
هل أتابع أم . وعصبته كانوا مع الناس في ذلك الوقت، وأنا كنت ال أزال معك

أنك اكتفيت؟ في المدينة يا فؤاد اصطدمت قبل أن أكمل أسبوعي األول بزميل 
كان يفرض على . أنت علوي: كان يعير الطالب المسيحي إذا قصر. فرنسي

حمار، ثم يطرده، مع = علوي : الطالب العلوي المقصر أن يكتب على اللوح
أن المسكين ال يكون مقصراً إال بالفرنسية، فلماذا؟ ألن فرنسا، كما تعلم، أرادت 
أن تجعل العلويين شعباً في اسكندرون، كما في الالذقية، مثلهم مثل األرمن، 

أنا وغيري صرنا نلحق بالطالب المطرودين إلى . بنحن عر: لكنهم قالوا
 ٤٢ م–التيجان 
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لماذا؟ . فرنسا ال هم لها إال أن يبقى الناس جاهلين ومتناحرين. بيوتهم، ونعلمهم
لذلك كانت الكتب تأتي . حتى تضعف قوميتنا هناك، وتقوى قومية األتراك

 لذلك روجت فرنسا وتركيا األحرف الالتينية بدالً. للطالب األتراك من تركيا
ولذلك مولت فرنسا الجريدتين التركيتين، وأسست . من الحروف العربية

الصوت القومي . ما عوقنا ليس هذا وحده يا فؤاد. استخباراتها نادي كنج سبور
وإذا سمعته تجده بال . هناك صوت عروبي، بالكاد تسمع فيه الصوت السوري

  .خصوصيته هي عروبته، ال سوريته. خصوصية سورية
وبدت العنق المعروقة . نق جهاد وهو يتعجل كلماته األخيرةومالت ع

وران الصمت فياضاً بالحنان، ثم . تستجدي كتفاً لترتاح لحظة، ثم استفاقت
توحدت الكتفان . تثاقل بالهموم التي كبرت فجأة على الكتفين المتالصقتين

  :بآهة، وارتجفت شفتا جهاد، وابتعد فؤاد قائالً
  ماذا تخبئ عن رفيقك؟. يقوله ما زال لدى جهاد ما -

وقف فؤاد يذكّر . أومأ جهاد كأنه يقر بذنب، ووقف يتهيأ للخروج
همس . اقترب جهاد من الباب، وخيل إليه أن أذناً كانت تتنصت. بالعشاء

مصراً على الخروج، وكوثر تتماثل له خلف الباب، وقد كشفت نسمة عن 
  :تقدم فؤاد سائالً. قرطيها الدقيقين

  . ماذا لديك أيضاً؟ أنا قادم معك. هه-
صمت جهاد حتى ابتعد عن بيت الباشا، والتصقت كتفه بكتف فؤاد من 

  :جديد، ثم قال
أنت اآلن تحّل محل . كيف تبدأ؟ ساعدني يا رفيقي.  ويلك يا جهاد-

أنا يتيم كما تعلم، وما عدت أقدر على أن أخبئ عنك، وال على أن . أبي
  .يل كوثر يا فؤادمدموزا. أتحمل هذا العذاب

  :انفصلت الكتفان، وجلل الصمت ساروجة، حتى أفاق فؤاد، وقال
  .أنا أسمعك.  هه-

  :التحمت الكتفان، وجاء صوت جهاد أجلى
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ولكن الباشا، الوالدة، وأنت يا فؤاد؟ ساعدني .  هل تظن أنها ترفض؟ ال-
راه التي الدكتو. ما عاد التعليم يهمني، وال حماه. حتى أعرف كيف أبدأ حياتي

صدقني أني فرحت عندما . تعرف أني أحلم بأن آتي بها من جنيف، ما عادت تهم
  .ومن اسكندرون إلى بيتك طرت. لماذا؟ ألنهم وفّروا علي االنتظار. نقلوني

  :تباطأ فؤاد، ثم نأت كتفه قبل أن يتوقف ويقول
ي تريدن.  ماذا تريدني أن أقول لك؟ أنا أكبر منك، وما فكرت بالزواج-

األمر . األمر ليس كما تعلم. تريدني أن أخطب لك؟ طيب. أن أسألها؟ آه منك
  .ارجع اآلن إلى حماه، وأرجو أن أكتب لك قريباً رسالة مفرحة. لكوثر أوالً

ولما رأى ظل . امتدت كف جهاد تودع مرتعشة، وفؤاد يزداد اضطراباً
لكن مصفحة . لة سويةجهاد يبتعد أسرع إليه، وربما ناداه راجياً أن يمضيا اللي

طلعت فجأة، فالتجأ إلى الرصيف، وتراءت له واجهات الدكاكين المقابلة 
والنوافذ الضيقة فوقها ترخي ستائر الحرب، فأطرق خائفاً، والم جهاد على ما 
يشغله، وضحك من كوثر التي صارت تنادي الخاطبين، وكانت المصفحة 

فز إلى عمود الكهرباء، تقترب، والبيت يبتعد، ودوى الرصاص فجأة، فق
  .والتحم به مسائالً عما يجري، ثم أطلق ساقيه

*     *     *  

-٥٠-   
 عالء البسمة حماسة منذ أيامه األولى في -  أو الشيخ -أبدى األستاذ 

واشتهر في مكاتب المحامين اآلخرين، وردهات المحاكم، وهو لما . المكتب
  .ينه تدريبه

لى واحد من الدفاتر التي مأل وحفظ في البداية كان يكب كل ليلة ع
كان يستذكر ما . بعناية، منذ سنته األولى في معهد الحقوق، حتى غدا محامياً

درس في أمس قريب أو بعيد، في المحاكمات واألصول الجزائية، في القوانين 
ولم يلبث أن استفاق ولعه . المالية واإلدارية، ويستزيد ممن يصادف في نهاره

مي، كما صار يقلب الدفاتر التي دون فيها دروس االقتصاد بالفقه اإلسال
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وكانت أمه التي ضاعفت من رعايتها له تهمس . واألوقاف، واللغة الفرنسية
  :بين ليلة وليلة

اخرج .  ما صدقنا أنك نجحت يا ولدي، وارتحت من السهر والدرس-
هذه : الليلحاكم، وفي مالمكتب وال: في النهار. التفتْ إلى نفسك. إلى الناس
  .ارحم نفسك يا عالء! الدفاتر

  .ثم تودعه، وقد عجزت عن مساهرته
أما هو فيرمق أمه، يقبل رأسها أو يديها مشيعاً حتى باب غرفته، ثم 

يأوي . يعود مبتسماً، يتلذذ بذكريات الدراسة ونجاحه المطّرد في المحاماة
قطع خيوط تلك العزلة، بيد أن الشهور المتوالية أخذت ت. سعيداً بعزلته وهدوئه
خاصة حين عاد الشيخ ضياء غنوج من األزهر في وبتخض ذلك الهدوء، 

إجازته الطويلة، وأخذ عالء ينصت في خلواتهما إلى صديقه األثير، يحدثه 
. دعوة سلفية، وطريقة سنية: عن الدعوة الجديدة إلى الدين القويم، الهجاً

ة ثقافية، وفكرة اجتماعية، حقيقة صوفية، وجامعة رياضية، رابطة علمي
  .شريعة اقتصادية، ومنظمة سياسية

اإلسالم دين ودولة، : وليلة بعد ليلة، بات عالء يلهج، قبل أن يغفو
. مصحف وسيف، مسجد ومدرسة، قانون وآداب، عدالة وإخاء، دنيا وآخرة

ويتوق إلى أن تصدح الشام بدعوة اإلخوان المسلمين، كما يصدح ضياء غنوج 
هذا البيت أو في جامع الدقاق أو في الميدان، وكما يصدح بها اآلن بها في 

وقبل أن يعود الشيخ . أخوة مؤمنون في الجامع األزهر أو في زوايا مصر
ضياء إلى القاهرة، كان عالء يلوم نفسه على ما قصرت فيه، إذْ سبقها األستاذ 

ما يقول جميل الزرب إلى دار الدعوة، هنا في الشام، وسبقها آخرون، ك
  .األستاذ جميل والشيخ ضياء، هناك في حمص، إلى رابطة الشبان المسلمين

وبينما كانت المدينة تتظاهر وتضرب، كان عالء قد التفت عن دفاتره 
خاصة، وإلى سواهما من الجوامع أو بإلى جامع الدقاق واألستاذ جميل 

  .المساجد أو زمالء الدراسة أو الطاووسية وبناية العابد
 كان سليم أفندي وعدي الهيين عن األستاذ، كان هو الهياً عنهما، وكما

وعلى الرغم من . فلم يلتق أياً منهما ذلك الشتاء، حتى خرج عدي من السجن
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أنه إذ ذاك ازداد ثقة بنفسه، وتضاعف إيمانه بحق الناس فيما فعلوا، أو 
درب أخيه في إال أن إحساسه بسير أبيه وبقدرتهم على أن يفعلوا ما هو أكبر، 

كذلك بات يرقب بفضول زائد صلة األستاذ جميل . آخر غير دربه، تفاقم
ال فضوله - وفي اآلن نفسه أثار قلقه . بشقيقه صفوت، أو صلة صفوت بعدي 

 حول - وبخاصة من كان منهم من لداته -  التفاف شبان كثيرين -وحسب 
ألستاذ جميل ولعل ذلك كله كان سيطول به أكثر، لوال أن ا. الشيخ زين

  .اصطحبه معه إلى حلب، في مطلع الصيف
*     *     *  

كان صدر األستاذ عالء أو الشيخ عالء يعمر بالشوق للقاء أوالء الذين 
كونوا جمعية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حلب، واندفعوا يقومون 

وفي . فضةاعوجاج المدينة، كما اندفع هو منذ سنوات يرمي أم كلثوم بماء ال
الباص الجديد تنقل بين األنصاري وقسطل الحجارين، خلف األستاذ جميل، 
من بيت إلى بيت، يستعيد الشبان والشيوخ ما فعلوا بالحانات أو ببحسيتا، ثم 

وأدهشه أن يجد لدى الطالب واألساتذة . أقبل يحدثهم بما حدثه به الشيخ ضياء
رت بحديثه في اليوم األخير لملمة لذلك استأث. في دار األرقم، أكثر مما عنده

الجهود المبعثرة، هنا أو في حماه وحمص والشام، ليكون صوت الجمعيات 
وحين عرج، واألستاذ جميل، على حماه في اإلياب، . أقوى، وسعيها أجدى

والتقيا في سهرة طويلة بجمعية اإلخوان المسلمين؛ ومن بعد برابطة الشبان 
 وأمضيا سهرة أطول، حينئٍذ بات يكتفي المسلمين، حين عرجا على حمص،

  .بدعوته التي هلّل لها الجميع، فيما لزم األستاذ جميل الصمت
*     *     *  

وقد يكون ذلك، . كانت الشام ال تزال سكرى بالمعاهدة عندما عاد إليها
أو حمى االنتخابات، أو تناءي لقاءاته باألستاذ جميل، ما أفتر حماسته أو 

إال أن أصداء فتيان بدر، وعباد الرحمن، .  من جديد في المكتبألهاه، لينغمس
وسواهما، أخذت تعلو حول البيت، تذكره، تجعله يؤنب نفسه، ويسعى ملهوفاً 
من جمعية إلى جمعية، ليجد آخرين يرددون دعوته، وليرى الدعوة تتجسد في 
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ر مؤتمر يضم سائر الجمعيات، بفضل األستاذ جميل الزرب، أو بفضل أخ آخ
  .من حلب، أو ثالث من حمص، وربما بفضله هو أيضاً

الشيخ ضياء غنوج، وأخوة كثيرون أوفر خبرة وأكبر حماسة، كانت 
وجوههم تحل محل وجوه المؤتمرين، في عيني عالء الذي غلب عليه 

ولم يلبث حين انتهى المؤتمر أن عزم على أن يسافر إلى . الصمت، معجباً
يعود إلى أوالء الالحقين، وهو أقدر على أن مصر، ليتعلم من السابقين، و

  .يسير بهم في درب اإلسالم، كما أضمر
  :قالت أم عالء لزمردة

لكن . التعب هده، كما شكا، وهو بحاجة للراحة.  عالء مسافر يا بنتي-
  .أول مرة يبعد عني فيها. قلبي منقبض

  :قالت زمردة وهي تحوم حول ابنها
عالء في عز .  ويتفرج على الدنياخلّه يسترح.  ادعي له يا أمي-
  .يوم سافر إلى حلب سمعت منك مثل هذا الكالم. شبابه

  :وقال سليم أفندي الذي جاء يودع ابنه
مصر .  ال تقض كل وقتك في األزهر، أو مع الشيخ ضياء غنوج-

  .متّع شبابك، كما كان يفعل أبوك. قطعة من جنّة عدن
  .وعانقه ضاحكاً

ه ووصيته، فزعاً من أن يكشف غرضه من لوى عالء عن ضحكة أبي
ولعله بدا حقاً في يومه األول بصحبة الشيخ ضياء، كما تعلل ألبويه، . السفر

وبقدر ما سره أن يطوف . الجئاً من الرهق، وراغباً في إجازة، مهما قصرت
في أيامه العشرين التالية، بصحبة الشيخ ضياء أو أي من األخوة المصريين، 

هرة، ال في رحاب األزهر فحسب، وأن يرى نفسه في إجازة أو في أرجاء القا
سياحة حقاً؛ بقدر ما استوقفه، ثم هزه، حديث كل من التقى، بما يفعل االنكليز 

  .واليهود هنا في القاهرة، أو هناك في فلسطين
هكذا فوجئ به األستاذ جميل أو أم عالء أو زمردة، كما فوجئ كثيرون 

لدقاق، منذ آب بعد غياب بدا أطول مما قدر أو في الطاووسية أو جامع ا
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قدروا، يضرب بالشيخ عز الدين القسام الذي فجر الثورة في فلسطين، مثالً 
كما فوجئوا به يجعل من االنكليز شيطاناً رجيماً، وممن يواليهم . أعلى للجهاد

وما لبثت حملته أن نالت الشاغور، ومرزاحي الذي يصول . أولياء الشيطان
وربما كان األستاذ جميل الزرب قد ضاق بذلك حين .  في البرلمانويجول

  :خرجا معاً من مكتب األستاذ عالء، فقال
 بدالً من أن تشغل نفسك بما ال خطر منه، أو بما خطره أهون، امش -

  .تعال. أبعد قليالً عن هذا المكتب، وتفحص الخطر األكبر
  .ماوهكذا سارا مساء ذلك اليوم الماطر نحو باب تو

 هل كانت رفقة كل منهما لآلخر هي ما جعل مبالغته أكبر في الغض
عن الحاسرات، أو في الدهشة من دير الراهبات ودير اآلباء العازاريين، أو 
في األسى على المئذنة التي أزيلت من فوق الباب، حين كانا يغادران 

  التجهيز، ويلتحقان بالكلية الشرعية؟
الجديدة للباب، بعد انكشافه وإزالة األبنية فوقه، كتم عالء إعجابه بالهيئة 

وتذكر ولع شقيقه عدي بالفنون، وهو يسترق النظر من باب . والسوق حوله
لكنه تمتم العناً المهندس الذي . كيسان الذي رمم، وصار باباً لكنيسة سانت بول

  :ليتالعب بأبواب المدينة، وهو ينظمها من جديد، فيما كان األستاذ جميل يقو
.  فرنسا تريد أن تجعلنا نسخة عنها، كما فعلت بإخواننا في الجزائر-

. انظر إلى الشرفات، إلى األباجورات، إلى زخارف هذه األطر الحديدية
منذ عشرين سنة بدأوا، ومن أين؟ من هنا، من القصاع كله على وجه . خسئوا

. ام الشريفةالش. هذه شام المسلمين يا عالء. ولكن الشام هي الشام. الخصوص
فرنسا، ومن يجري خلفها، ومن يطالبون ببقاء انتدابها هناك في حلب، 
ويتمرجلون علينا بقمصانهم البيضاء، هذا ما يجب أن نلتفت إليه، أما الشاغور 

في حلب من اليهود أكثر مما في الشام، ولكن بمن . ومرزاحي فخطرهم بعيد
  وجدت إخواننا فيها قد بدأوا؟

فكار بين باب توما والقصاع والشاغور، ومن القمصان تقاذفت عالء األ
وتقافز بين فلسطين وبريطانيا . البيضاء في حلب إلى الكتائب في بيروت
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وفرنسا واألزهر وصوت األستاذ جميل، كما راح يتقافز فوق الحفر التي 
مألها المطر، وخبطت قدماه في اثنتين منها، فصاح هلعاً وشاتماً، وقهقه 

 الذي لوح بعد قليل، على المفرق المؤدي إلى بيته، وترك عالء األستاذ جميل
  .يعالج حذاءه الذي ناء بالماء والوحل، والمطر يضاعف انصبابه

*     *     *  
كان المطر ال يزال يدفق، على الرغم من أن الغوطة قد أزهرت، حين 
 دعا األستاذ جميل الزرب، أو أخ آخر من حلب، أو ثالث من حمص، أو رابع
  .من حماه، إلى المؤتمر الثاني للجمعيات والروابط اإلسالمية، في حمص أيضاً

ساء عالء أن يدعى إلى المؤتمر كأي من األخوة، أو أالّ يكون بين 
 منذ يومه - ال األستاذ جميل وحده -كما ساءه أن يبدو المؤتمر . الداعين

الء ظل يصابر لكن ع. األول هائجاً ضد أهل الذمة، أو ضد الفرق اإلسالمية
حتى رأى المؤتمر يوشك أن ينفض، أو حتى همزته بعض األصوات التي 

عندئٍذ غالب، حتى بات صوته . تعالت في اليوم األخير، محذرة من الفتنة
  :مسموعاً، وقال

قولوا أوالً . وكأني بكم تهربون من أصل الداء.  ديننا دين التسامح-
قولوا أيضاً . د، الصهاينة، فرنسااالنكليز، اليهو: أيها األخوة المؤمنون

الِفرق واألقوام في األمصار . الشيوعية، ولكن حذار حذار من التلهي بالقشور
اإلسالمية ليست بنت الساعة، وما هانت شوكة اإلسالم إال حين تناحرت 

أما .  وما قويت الشوكة إال حين تعاضدت الفرق واألقوام،الِفرق واألقوام
قلبي . ة، فأرضنا أرض األنبياء، صلوات اهللا عليهم جميعاًالمسيحية أو اليهودي

دولة في الالذقية ودولة في . ينفطر مثل قلوبكم حين أرى فرنسا تشق البالد
وقلقي يكبر مثل قلقكم وأنا أرى شوكة الكتائب تقوى في بيروت، . السويداء

لكن حقدي ينصب على أصل الداء، كما ينصب . ولما يمض عليها غير القليل
هؤالء من ينبغي أن . على الذين يتنكرون لإلسالم وسماحته وأرضه المقدسة

األيدي التي تمتد إلى فرنسا أو بريطانيا أو . نتصدى لهم قبل أن يستفحل الداء
الصهيونية، هي التي يجب أن نقطعها، سواء أكانت من هذه الطائفة أو تلك، 
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واحد منها، فذلك ليس أما أن نأخذ الجماعة بجريرة . من هذا الدين أو ذاك
  .الضالل وحده، بل الخطر الجسيم
  :رد األستاذ جميل محتداً

لكن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه هو .  لست أنكر كالمك بجملته-
أتقتل رجلين بواحد؟ سئل . وعلى سنته نسير. من جازى الجماعة بواحد

  .واهللا لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به: رضي اهللا عنه، فقال
  :قال عالء، وقد هاله انفعال جميل وإصغاء اآلخرين

أصابت : وعمر رضي اهللا عنه هو أيضاً من قال.   لكل مقام مقال-
. في صفوفنا من هو أشد بالء على اإلسالم ممن تعدون. امرأة وأخطأ عمر

وفي صفوف الفرق والطوائف والمذاهب واألديان واألقوام، ممن يمألون 
وثانية أذكّركم، ال .  يناصرونه على عدوه األكبرأرض اإلسالم معنا، من

لكل مقام مقال، : بشأن ما قال عمر، رضي اهللا عنه، بل بشأن يومنا وغدنا
هذا الذي تقولون، أم تلك األحزاب الجديدة التي تنتزع : أيهما أولى بجهادنا

م عقولهم جهاراً بالدعاوى الغاوية، وأخصمنكم إخوتكم وأبناءكم، وتسم :
وعيين؟ كيف تنسون أيضاً القوميين جميعاً، من العصبة إلى الحزب الشي

  السوري القومي؟
وفجأة انعطف عالء بالمؤتمر، وخاصة حين طفق يخص الشبان 

كما استهوى األفئدة، . لَعابد صنٍم عندي أفضل من ملحد: بكالمه، ويردد
مثل وهو ينوه بحرص أوروبا على مسيحيتها، وتعلقها بالدين، ضارباً ال

عرض الدعاية الملحدة الذي نظمه الشيوعيون في برلين، وأغلقته مب
وربما . وتوج خطبته بالدعوة إلى انعقاد المؤتمر القادم في الشام. الحكومة

تعمد ذلك خوفاً من أن يشتطّ الذين ظلوا يؤيدون األستاذ جميل، أو ألنه قد 
لمؤتمر، ومن بدا له أيضاً منذ المؤتمر السابق، وكأن من يدعو إلى ا

  .يستضيفه، هو من يقوده
*     *     *  



 

 -٦٦٦-

إال أن . عاد األستاذ عالء إلى الشام نشوان بما رآه نصراً له في حمص
األستاذ جميل اندفع يخوض، بمعزل عنه، المعركة ضد قرار المفوض بتنظيم 

 منذ - وعلى الرغم من أن عالء استنكر ما في القرار . األحوال الشخصية
رية الراشد المتمتع بقواه العقلية في االعتقاد الديني  عن ح- صدوره 

والمذهبي، أو في االنتقال من طائفة إلى طائفة، أو الزواج ممن تدين بدين 
آخر أو تنتمي لطائفة أخرى؛ إال أنه لم يشغل نفسه باألمر كثيراً، حتى أخذت 

  .المظاهرات تخرج ضد القرار، واألستاذ جميل الزرب يتقدمها
وضايقه الحصار بين أن . ء من انصراف األستاذ جميل عنهاستاء عال

يلحق به ويعاضده، وبين أن يكون إذن يعاضد الحكيم الذي ما كاد يعود من 
  .المنفى، حتى مأل المدينة صخب عراكه مع سليم أفندي البسمة

هكذا ظل عالء البسمة أياماً يخشى أن يرى نفسه وجهاً لوجه ضد أبيه، 
الزرب ينعم بصحبة الحكيم مع أبيه الذي خاصم الكتلة، منذ فيما األستاذ جميل 

في اآلن نفسه كان عالء يخشى أن ال يقوم بواجبه . أعفي عنه وعاد من مصر
في المعركة المقدسة الخطيرة التي أخذت تتعنون بفصل الدين عن الدولة، ما 
دام قرار المفوض السامي خطوة نحو ذلك، لن تلبث أن تتلوها الخطى، كما 
يخطب بحق الحكيم، أو رضا بك، أو األستاذ جميل، أو سواهم، فإذا بسورية 

حينئٍذ لن يغفر للشيخ عالء البسمة، وال . دولة ال تدين باإلسالم وال بسواه
  .لألستاذ عالء البسمة، أنه ضحى بفريضة الجهاد من أجل والده

وعلى الطريق إلى . أنا، ال هو. أنا: ضحى الجمعة خاطب نفسه بقسوة
األستاذ : الجامع األموي كرر ذلك، وهو يداور نفسه في أن يحدد لها من يعني

جميل أم سليم أفندي البسمة؟ لذلك تباطأ، لكنه وصل مبكراً، وأدهشه أن 
مصلّين كثراً قد سبقوه، وأن األستاذ جميل يخطب فيهم داعياً إلى التظاهر 

  .عقب الصالة
رأى عالء يتربع في الصف ربما تعمد األستاذ جميل أن يسهب، بعد ما 

بيد أن عالء رفع رأسه، وقد ضاق . األخير من الحلقة الواسعة حوله، ويطرق
  :باالنتظار، وقال مقاطعاً، كأنه يتابع حواراً أو نقاشاً في سره
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أو أنت على . وأنت يا أخي لم تستشر أحداً.  وأمرهم بينهم شورى-
رضا بك . ، فغرضك نبيلحسناً. أنت تتعاون مع الحكيم. األقّل تحاشيتني

لكن الحكيم يجمع حوله أشتاتاً، . الزرب وكثيرون مثله ال ريب في غرضهم
وفيهم غير قليل ممن يدعون إلى القومية أو العلمانية أو ما شابه من الدعاوى 

الحكيم نفسه من أصحاب هذه . الجديدة التي تحدثنا بشأنها في المؤتمر
لك، أن أقر له بالعرفان، وأن أقدره أيما وال يفوتني، وأنا أذكر ذ. الدعاوى

تقدير، فقد جاهد الرجل ضد الكفر والطغيان، آخر العهد باألتراك وأول العهد 
ولكن . بالفرنسيين، ولم يِن يناصب الفرنسيين العداء، في منفاه، وبعد عودته

  أما تساءلت عن غرضه من وقفته معنا هذه األيام؟
  :قال األستاذ جميل ساخراً

لكل مقام مقال؟ قد يكون الحكيم ال : لست أنت من ردد في المؤتمر أ-
يبتغي إال أن يضيق على خصومه، وقد يكون له غرض آخر، وقد يكون صادقاً 

أنت أيضاً ذكرت ذلك، وتعللت به لما . معنا، فاهللا سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر
دالً من أن تعاتبنا فما الذي ال يرضيك اآلن؟ أليس األولى بك، ب. يعتقد الناس

على الشورى، أو تثير شكوكنا، أن تكون سباقاً في الغيرة على الدين، ودرء 
هذا الخطر الذي يتربص به، كما نفعل؟ المجاهد يا أخي عالء ينكر نفسه في 

لماذا ال تستشيروني؟ فما هو إال واحد من : المجاهد ال يقول في علنه. جهاده
أنا ال أحابي . يم خصم، وصلة الرحم أولىالحك: وال يقول في سره. جماعة

  .سواي من يعاديه أو يحابيه لغرض شخصي. الحكيم ألن رضا بك صاحبه
. انزوى عالء يكتم غيظه، يلوم صاحبه في إطراقته واضطراب زفراته

وبعد قليل انسحب كما دخل، ولم يعد إلى الجامع نفسه حتى حضر الشيخ 
  .ضياء غنوج

ي العشاء في جوامع أخرى شتّى، من قبل ذلك حرص على أن يصلّ
وعقب بعض الصلوات حدث من . المناخلية إلى النور، ومن الدقاق إلى التوبة

كان يتأخر من المصلّين عمل ظّل يشغله من غلواء أو خطل إخوة مؤمنين، 
وحمل مراراً على الحكيم، مومئاً إلى . دون أن يسمي األستاذ جميل الزرب
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رة، متجنباً دوماً أن يشير إلى من يحالفون الحكيم االنكليز مرة، والمروق م
اليوم، أو من كان في عدادهم ذات يوم، لكأنما يحاذر بشدة أية إشارة إلى 

  .رضا بك الزرب، أو إلى سليم أفندي البسمة
في بعض الجوامع والمساجد، وفي بعض العشايا، صادف عالء من 

ذكّر اإلخوة بالمؤتمر . ينجماعتي عباد الرحمن وفتيان بدر بخاصة إخوة عديد
المنتظر في الشام، لكن ما يشغله كان أمراً آخر، ليس نقمة من األستاذ جميل، 
وال سباقاً على كسب والء اإلخوة المؤمنين، كما أنكر أمام نفسه، قبل أن ينكر 

بل . وليس بحال صراعاً على غرض دنيوي، مهما عظم. أمام الشيخ ضياء
  .مبين لإلسالم، أو قيامة أسلم وأقوى لإلخوان المسلمينسبيالً أقوم إلى النصر ال

من أجل ذلك تمنى أن يرافق الشيخ ضياء غنوج في رحلته إلى 
ومن أجل ذلك رافقه عصر وداعه إلى بيت رضا بك الزرب، وافتقد . كراتشي

وكان عالء البسمة نشوان . صفوت الذي سوف يغدو ضابطاً في موعد قريب
  . فيها على الصندوق القومي اليهوديبالدعوى التي كسب الحكم

*     *     *  
كانت تلك الدعوى قد سافرت به مراراً، قبيل وأثناء حضور الشيخ 

ولما نطق القاضي بالحكم، وانتزع المحامي . ضياء، إلى حوران والجوالن
عالء البسمة األرض من اليهود، امتألت عيناه بالدموع، وحمد اهللا، وأسرع 

ل للثناء الذي قاطع سيره، ثم فاضت به هواتف عديدة، في إلى المكتب يتماي
  .رأسها هاتف من أبيه، وهاتف من الحكيم نفسه
لذلك تأخر في موافاة الشيخ . المكتب أيضاً فاض بالزمالء المهنئين

وامتد الغداء األخير والشاي بهما، حتى قال الشيخ ضياء قبيل . ضياء إلى بيته
  :الغروب
  . الزرب هيا إلى بيت رضا بك-

عانق األستاذ جميل، وأثنى الشيخ ضياء . ابتسم عالء ومشى رضياً
  :إال أن األستاذ جميل بادره. على سماحته
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أظنك اآلن ستعفو عن االنكليز، ال عن .  مبروك الدعوى التي ربحت-
  .الحكيم وحده

  .لن أعفو عنهم. ولكن ما شأن االنكليز بهذا؟ ال.  بارك اهللا فيك يا أخي-
  .ء ممازحاً، ومخرساً ما تململ من شكه في قول األستاذ جميلقال عال

أما كنت تخطب من جامع إلى مسجد ضده، .  على األقل كرمى للحكيم-
  .ألنهم يساعدونه كما يقال؟ رضا بك كان بجواره عندما هتف إليك، وبارك

قال األستاذ جميل، فتساءل الشيخ ضياء، وهو يحاول أن يلتفّ على ما 
  :تي صديقيهتوجس من صو

   هل يعقل أن اإلنكليز باتوا يساعدون كل من يعارض الفرنسيين؟-
  :قال األستاذ جميل بمكر

لو صح .  يقال إنهم يخطبون ود سليم أفندي أيضاً، وإنه يخطب ودهم-
هذه خصلة . ذلك فعفو أخي عالء لن يتأخر، وهو من ال يخرج عن والده

  .حميدة على كل حال
ولعله .  التي تخايلت له في صوت األستاذ جميلأثارت عالء رنة الهزء

أحس أنه قد آن األوان كي يلجمه عن تشويه صورته أمام اآلخرين، وليس 
إال أنه جاهد كيال يبدو مستثاراً، . أمام الشيخ ضياء في ساعة وداع وحسب

  :فأخفض صوته قائالً
 من غلوائه ِلم لم تفكر أن عالء قد يخفف.  أعوذ باهللا من النفس األمارة-

ضد االنكليز، ما داموا قد أصدروا الكتاب األبيض، وحددوا عدد المهاجرين 
اليهود بخمسٍة وسبعين ألفاً كل عام، ولخمسة أعوام، كما تعلم؟ أم أنت ال تعلم؟ أم 
إنك تعلم، ولكن ال ترى في هجرة اليهود إلى فلسطين أو في القتال المحتدم فوق 

ء البسمة لم يحمل على االنكليز باألمس ليمالئهم أرضها خطراً؟ ورغم ذلك، فعال
سبحانه وتعالى أدرى منك ومني فيما إذا كان بين المعارضين من يتعاون . اليوم

ولو أخذت بكالمك، فهذا ال يبرئ رضا بك، مثله مثل الحكيم أو . مع االنكليز
يد االنكليز أو ِلم المواربة أو الحذلقة؟ اهللا سبحانه وتعالى أعلم بما يك. مثل والدي
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غيرهم من الروس والفرنسيين واأللمان وسائر الدول األوروبية، ليس للعرب 
والمسلمين وحدهم هذه المرة، بل للدنيا بأسرها، كما تعلم، أم تراك نسيت كيف 

  تحالف االنكليز والفرنسيون في يوم من األيام مع األلمان واإليطاليين؟
  :قال األستاذ جميل مقاطعاً

على األقّل هؤالء . لروس أشد خطراً على اإلسالم ممن تعد يبقى ا-
  .مسيحيون
 والمسيحيون بيننا من يكونون إذن؟ لماذا كنت تغرر في حمص -

بالمؤتمر، وتثير الشقاق في هذه الديار؟ الشيوعية خطر أكبر حقاً، وبودي أن 
سى كيف علينا أالّ نن. لكن علينا أن نتعظّ مما كان. فخار يكسر بعضه: أقول

علينا أن نتّقي أن يدهسونا بأقدامهم بينما . تحاربوا بنا، وعلينا، قبل عشرين عاماً
أمعن . ال تتلّه بالسفاسف يا أخي، وال تله سواك بها. هم يتخاصمون ويتحالفون

استعن باهللا على نفسك أوالً، فهذا هو الجهاد األكبر كما . نظرك وأرسله بعيداً
 سبحانه، على أوروبا كلها، من باريس إلى موسكو، ومن بعد استعن به،. تعلم

. ومن لندن إلى برلين، فليس فيها سوى الخطر على العرب والمسلمين أجمعين
مهما يكن، فقد رأى . أظن أنك لم تكن ترمي مما بدأت به أن نخوض في هذا

  .أرجو أن تخلي لي الطريق. الشيخ ضياء بعينه، وسمع بأذنه
  : الشيخ ضياء متسائالًلىه الراجفة إقال عالء، ووقف يمد كف

   هل أودعك اآلن؟-
  :وقف الشيخ ضياء ممتعضاً، وربت على كتف عالء

  ...ال يليق بك وال بجميل أن. أنا لم أتكلم بعد.  اجلس يا أخي-
  :لكن عالء احتضنه مبتسماً وهامساً

. قل لجميل ما تشاء، وأنت تعرف أنني ال أخالفك.  ال تزعج نفسك بنا-
لو تؤجل سفرك قليالً، فنفسي تحدثني اآلن برفقتك على .  أن أراك قريباًأرجو

  .األقل إلى بغداد، إذا لم يكن إلى كراتشي
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ومشى، فلحق به جميل، ثم تجاوزه منادياً الحريم كي يخلين الطريق، 
وهو يتلفت نحو الشيخ ضياء، ويتحاشى النظر إلى عالء الذي خرج ينضح 

فه إنما يسعى خلف زعامة، أو يتلهى بما يلهو به بالمرارة، ويشك في أن مضي
ولما عبرت به متنمرة . الزعماء، وال يجاهد في سبيل اإلسالم بنية صافية

دورية من السنغاليين، يتقدمها فرنسي أو اثنان، توقف قليالً لصق الجدار 
ى المتهالك، ثم أسرع خائفاً، والبيت يزداد بعداً، واألزقة شبه خالية، فتضرع إل
. اهللا أن يحمي الشيخ ضياء، وأن تظل الحرب التي اندلعت في أوربا بعيدة

وظل يلهج بالدعاء حتى الح جامع الدقاق، فأحس باألمان، وخيل إليه أن اهللا 
لذلك عبر بدورية أخرى، بعيد الجامع، متنمراً، وشامتاً . سوف يستجيب لدعائه

تقدم الدورية، وهتفت بما تراءى له من الخوف في الوجه الفرنسي الذي ي
يا رب اجعل هذه الحرب أكبر وباالً . يا رب ارم كيدهم بنحرهم: أعماقه

  .عليهم من الحرب السابقة، ونجنا، آمين
*     *     *  

-٥١-   
كلما كان صوت الحكيم يهتاج، كان سليم أفندي البسمة يأنس إلى ما 

سر، ما دام زعيماً فما ناله من الحكيم يظل أي. اختار بابتعاده عن أي منصب
 - للكتلة، كما فكر، وهو يذكي حيرة الحكومة والنواب والكتلة والصحافة 

  . به- وربما الحكيم نفسه 
تلك الحيرة ما لبثت، ولما تنقض السنة األولى من حكم الكتلة، أن 

ولعله كان يذكيها، وهو يفرك أصابعه التي تمسك بالخيوط، . ناوشته هو أيضاً
ض السامي أو المندوب، وخدر اللذاذة بذلك يذكّره بخدر كأنها أصابع المفو

  .الكأس األولى من العرق
غير أن الحيرة أو اللذاذة، أو خدر الكأس األولى التي لم يشرب منذ 
فترة طويلة، وربما سوى ذلك أيضاً، بات يورثه االنقباض، وهو يرى 

ما دفع به وقد يكون هذا . الوزراء أو الرؤساء يتصدرون مكاتبهم أو الصحف
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ليس فقط ظهور شمسي النعنعة أو بديع وإلى أن يعنى بلجنة العرائض، 
الطارة بين من يسلمون العرائض إلى أمانة سر البرلمان، كما نُِقَل إليه، أو 
كما رأى بنفسه، حين باركا له بنجاح عدي في البكالوريا، وهما خارجان من 

  .في نهاية الصيف: ئزين، والثانييوم نشرت الجرائد أسماء الفا: البرلمان، األول
هكذا أعلن رغبته في أن يكون عضواً في لجنة العرائض، فأضيف 
اسمه إليها، وسط دهشة النواب، ومن كان حاضراً من الحكومة في تلك 

وهكذا خاطب سليم أفندي . الجلسة األولى بعد رفع الحصانة عن الطويري
 البرلمان بازدحام مكتبه فاتح بك المعلم الذي كان يسخر من ضيق أمين سر

  :بحاملي العرائض
 ال تنس، أنت يا فاتح بك وغيرك، أن عريضة من فالحي أرض -

المغائر أطارت صواب رشاد بك الجويبري، وجعلت خرفه فرجة لمن يتفرج 
  .في مقهى الدب بحلب

لم يكن أحد يعلق على العرائض التي يشير إليها أمين السر عجالً 
نة نفسها، وال من الوزراء أو النواب، قبل تلك الجلسة ومستخفاً، ال من اللج

التي نفض فيها سليم أفندي الغبار عن عريضة عمال األحذية في حلب، 
وبخاصة منذ الجلسة التالية التي أشهر فيها عريضة عمال األحذية في الشام، 

  .في وجه وزير االقتصاد
والثانية . نبيةكانت العريضة األولى تطالب بمنع استيراد األحذية األج

وقد يكون سليم أفندي ابتدأ بهما، . تطالب بمضاعفة الرسوم على تلك األحذية
ألنهما أذكرتاه فجأة بحسن نيله، أو بشمسي النعنعة الذي يحوم حولها، كما 

قد يكون اختار تلك البداية . تناهى لسليم أفندي من المناخلية ومن الشيخ حسن
بك القدحة الذي أشيع منذ شهور أنه قبض من سبيالً ملتوياً لعقاب عارف 

غير أن سليم أفندي . كثيرين، كي يزج أسماءهم في قوائم مرشحي الكتلة
ولئن استرخى لذلك نواب ووزراء ممن توجسوا من . أهمل العريضتين فجأة

عامة، فقد قطب بعضهم، حين رأوه في جلسة تالية يلوح باهتمامه بالعرائض 
  :ي في حلب، ويتساءل ساخطاًبعريضة عمال التراموا
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   أية شركة هذه؟ أربع عشرة ساعة تشغّل العامل في اليوم؟-
ثم ازداد عدد المقطبين، فيما بعد، عندما أشهر سليم أفندي عريضة 
السائقين والميكانيكيين في دير الزور، حامالً على شركة نفط العراق التي 

ثم عاد الذين قطبوا . توصد في وجوههم أبوابها، وتؤثر الغرباء بأشغالها
فتبسموا، حين رأوه يدعك عريضة من االتحاد العام لنقابات العمال، تهدد 

  :باإلضراب العام إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، ويقول
إضراب : لو قالوا.  أرخينا لهم الحبل حتى ظنوا أنفسهم حكومة ثانية-

  ما في سورية كلها؟أ. في مدينة واحدة، يمكن أن يصدقهم واحد أو اثنان منا
فهو يرجو أن . بعض ما كان في العريضة، كان يوافق نفس سليم أفندي

يصدر على يد حكومة الكتلة قانون جديد شامل للعمل والعمال، كما يرجو أن 
تأمر حكومة الكتلة بزيادة األجور، أو أن يشمل مرسوم تشغيل النساء واألوالد 

وخلف سطور العريضة كان يتالمح له . التجار واإلقطاعيين والورش الصغيرة
لكن هشام ذهب بعيداً عن . هشام الساجي، وهو يطالب بذلك في صيف مضى

. الكتلة، وخيب رجاء سليم أفندي، وإن يكن قد ترك عصبة العمل القومي
والعريضة تدلّل بما صدر في باريس منذ أقل من سنة، ربما حين كان هشام ينتقد 

وبدالً من أربعين ساعة من العمل في األسبوع، . والدمرسوم تشغيل النساء واأل
كما حدد قانون فرنسي جديد، تطالب العريضة بثمان وأربعين، وسليم أفندي يرى 
ذلك قليالً، ما دام يوافق على أن تدفع أجور اإلجازة السنوية واألسبوعية، وأجور 

 ساعة في كل ساعة تزيد عن العدد الذي ينبغي أن يحدد، فال يكون أربع عشرة
سليم أفندي ال يرضى أن يكون العامل عبداً، لكن . اليوم وال ست أو سبع ساعات

العامل عامل، والموظف موظف، كما يرى، وساعات عملهما ال يمكن أن 
وسليم أفندي ال يرضى أن يطرد العامل جزافاً، وال يضيره أن تدفع . تتساويا

وما ال .  مراقبة أمكنة العملاألجور بانتظام، ولكنه ال يرضى أن تسند للعمال
يرضاه على أية حال أن تهدد العريضة الحكومة، وأن يتردد في سمعه صوت 
شمسي النعنعة متوعداً بإضراب شامل في سورية التي لم يستطع هو بعد أن 

  يوحدها، فكيف بابن النعنعة، أو باتحاد نقابات العمال؟
 ٤٣ م–التيجان 
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 - له، وهو يضرب لم يكن يفوت سليم أفندي تلك األثناء ما يدور حو
 ضربة على الكعب، وضربة على - كما قالت الزوبعة أو صوت الشعب 

الحافر، فيدرأ عن الحكومة التي صنعها شكوى الناس ونقمتهم، وال يتحمل في 
ومن أجل ذلك يعلو صوته مرة في البرلمان، . اآلن نفسه وزرها أمامهم

وبخاصة . مرةيكشّر في وجه الحكومة مرة، وفي وجه الناس . ويخفت مرة
بعد أن طال انتظار تصديق البرلمان الفرنسي للمعاهدة، على الرغم من 
تصديق البرلمان السوري لها، وانتقال رئيس الحكومة بين الشام وباريس، 
وتراكم رسائله مع رئيس الوزراء الفرنسي أو سواه، فوق المعاهدة، حتى 

دي نفسه ساخراً، أشبهت الرسائل معاهدة جديدة، كما بات يقول سليم أفن
ومردداً ما تقول جريدة هشام الساجي أو جريدة العمل القومي، وشكوكه تكبر 

ولعلها نادمة . في أن فرنسا لن تنقل للحكومة من صالحيات االنتداب شيئاً
على قرار المفوض السامي بنقل اختصاصات السيادة عن منطقتي الالذقية 

رأسه ورأس الكتلة والحكومة وجبل الدروز، وتتحين الفرصة لكي تهد على 
وسورية، ولبنان أيضاً، كل شيء، ليعود االنتداب أقوى وأشمل مما كان، كما 

وألن الهيئة الشعبية التي . أضافت جريدة العمل القومي في آخر إشارة إليه
طلع بها الحكيم في وجه سليم أفندي، وعصبة العمل القومي والحزب السوري 

جمعيات اإلسالمية، صاروا جميعاً يجتذبون القومي والحزب الشيوعي وال
 أو ضد سليم أفندي، كما بات يشعر في قرارته - الناس ضد الحكومة والكتلة 

.  فقد التفت عن لجنة العرائض، بعد وقت قصير، إلى ما قدر أنه أولى-
  !وسرعان ما صارت تلك اللجنة، كما قالت ألف ياء، مزبلة البرلمان

*     *     *  
يعد صوته يسمع في البرلمان، إال حين كان يتكلم واحد من وهكذا لم 

تلك الفئة التي صار يجاهر أنها عبء على البرلمان، دون أن يستثني من هو 
  .منها في الكتلة

  :قال الشيخ وطبان
  . حوران أحق من اسكندرون بالعفو عن بقايا الويركو-
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  :وقال األمير مدحل
جبيه الدولة عن كل رأس من  بدو الجوالن هم األحق بالعفو عما ت-

  .الغنم
  :قال سليم أفندي باشمئزاز

  . هذا برلمان وليس مؤتمر للزراع في حوران أو في الشام-
  :قال األمير دشاش

  . أنا أطالب بإعفاء الجزيرة كلها، ال الرقة وحدها، من بقايا األعشار-
صفق هنيدي بك وأمير الجبور ضاحكين، وهم سليم أفندي بالوقوف، 

  : ابن الفطيم سبقه قائالًلكن
  . وأنا أطالب بإلغاء ضريبة االطالعية-

  :صفق ابن حكرة وابن البزار، لكن صوت سليم أفندي غطّى على التصفيق
 وهكذا لن يكون للدولة ما تحصله عن المراعي التي تسمن فيها -

 قطعان ابن الفطيم أو ابن حكرة أو ابن البزار، أو من أيضاً؟ من لم يصفّق؟
من حوران والجوالن إلى حمص وحماه إلى الرقة والجزيرة؟ ال أحد من 

تعالوا نجمع بدالً من الصدقة ! نوابنا األكارم بقي في جيبه قرش يدفعه للخزينة
  !يا حرام. اثنتين، واحدة لنوابنا المساكين، وواحدة للخزينة

 تلك كانت المواجهة األولى له مع أوالء النواب، بعيد خلو البيت من
أما المواجهة الكبرى، فكانت حين وقف . عدي، والتحاقه بالجامعة األميركية

  :يخاطب رئيس الحكومة
الليرة هبطت قيمتها مرة بعد .  أنا أطالب بزيادة رواتب الموظفين-

بينما الرواتب هي هي . الفرنك مثلها، واألسعار ارتفعت مرة بعد مرة. مرة
  .منذ سنين

  :قال رئيس الحكومة ممازحاً
لوال أنك خفّضت الرواتب . كما هي منذ خفضتها يا سليم أفندي:  قل-

  .يوم كنت وزيراً للمالية، كانت ال تزال كافية
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  :قال سليم أفندي
  . هذا اليوم غير ذاك اليوم-

  :تساءل وزير المالية غامزاً بعينه وأصابع يمينه
  . من أين نزيد الرواتب يا سليم أفندي؟ أنت تعرف البئر وغطاه-
  . نزيد الضرائب-
  . كلها-
  .المهم أن نؤمن الزيادة الضرورية.  كلها أو بعضها-

وسرت همهمة طويلة بين النواب، . قال سليم أفندي، وهو يتلفت حوله
  :قطعها ابن البزار صائحاً

 الفالحون أحوالهم أسوأ من أحوال الموظفين، لذلك ضريبة العشر ال -
  .تحتمل زيادة قرش

  :قال سليم أفندي
 نفرض ضرائب على الشركات األجنبية والمصارف، على األطباء -

  والصيادلة، هؤالء كلهم ماذا تستفيد الخزينة منهم؟
  :قال هنيدي بك

  . حتى لو استفادت، وأخذنا بما تقول، فالحصيلة لن تفي بالمطلوب-
  :قال أمير الجبور

  . ارفعوا الضريبة على المثقفات والتمتع-
  :قال فاتح بك المعلم

 أي مقياس سنعتمد في الزيادة؟ هل نزيد ربع الراتب مثالً لكل -
  موظف؟

  :قال سليم أفندي
بهذا نظلم كثيرين، ونعطي .  بهذا ال يستفيد صاحب الراتب القليل-

الموظف المتزوج، مثالً، حاجته أكبر من الموظف . أكثر لمن هم أقل حاجة
  .ثةومن يعيل عشرة ليس مثل من يعيل اثنين أو ثال. العازب
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  :قال رستم آغا
  .الزيادة مخالفة للدستور.  كالمكم مخالف لنص الدستور-

  :عندئٍذ انفجر سليم أفندي وصاح
ما .  مخالفة الدستور هي وجود بعض النواب زيادة عن حاجة الشعب-

لكم كل واحد منكم ينتفض من جهة، كأنه وحده يدفع رواتب كل الموظفين؟ 
ه؟ اإلقطاعيون رق قلبهم اآلن، وأصحاب كأن الزيادة لن تخرج إال من جيب

الدولة بال . عيب يا ناس! العقارات كأنهم يرمون المصيبة على غيرهم
والموظفون، إذا كانوا جائعين، تجوع الدولة، وإذا جاعت . موظفين ال تقوم

  .أنتم نواب؟ حاشا هللا. الدولة ال توفر أحداً منكم
  .ت قبة البرلمانوخرج غاضباً، وندر إثر تلك الجلسة ظهوره تح

*     *     *  

-٥٢-   
وعلى الرغم من . نفّذ االتحاد العام لنقابات العمال اإلضراب الموعود

أن سليم أفندي تبسم مطمئناً وساخراً في اليوم التالي، وهو ينتقل من مكتبه إلى 
 إالّ أنه تلمس -  حيث صار يرى غالباً -رئيس الجمهورية، فرئيس الوزراء 

طراً كبيراً قادماً، إذْ استجاب أغلب العمال، في أغلب المدن في سريرته خ
  .ووحدة سورية التي أعجزته، قامت، ولو بوهن، على يد العمال. لإلضراب

تالمحت له سلطة شمسي النعنعة تبذّ سلطته، أو تنافسها بحق، على 
. واألحزاب التي هللت لإلضراب هددت بما هو أكبر منه عما قريب. األقّل

الحكومة، كما صرح المفوض السامي ومندوبه شامتين، ومصطنعين واهتزت 
: أما الحكيم فكان يرمي الكتلة، منذ تحدد موعد اإلضراب بقذائفه جميعاً. القلق

المعاهدة التي ال تصدقها فرنسا، على الرغم من التنازالت المتفاقمة للحكومة، 
وشرقها، اسكندرون التي تضيع، الطائرات التي تقصف في شمال سورية 

  .الشيخ خالد سفلو واألكراد، الطويري، وسوى ذلك الكثير
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في اآلن نفسه . واندفع سليم أفندي يرد بحرارة على الحكيم بخاصة
شرع يصب غضبه على الحكومة، أعنف مما صبه على البرلمان، ولكن بين 
جدران مكتب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، محاذراً عيون وآذان 

  .الخصوم الكثر الناشطينالصحافيين، و
كان الحكيم يستّل من الكتلة، ومن العصبة أيضاً، كثيرين ممن يلفّهم 

ولئن ضاعف ذلك من خوف سليم أفندي، فقد أثار . حوله في الهيئة الشعبية
 في وحدته، أو على صدر - بنفسه  وألمه، وعده سرقة ونذالة، وأربأقرفه

ولما راح . سعار الزعامة عن خسة خصومه، وما أصابهم من -الصحف 
الحكيم يندب اإلسالم والشريعة، أقوى مما تفعل جمعية العلماء، أو جمعيات 

 كما ظل طويالً سليم أفندي يسمي الجمعيات اإلسالمية -األستاذ عالء 
 نادى هشام الساجي بعد انقطاع طويل، وخلف مكتبه في - ومؤتمراتها 

  :عرنوس تساءل بمرارة
 وليس الحكومة -هذا الذي جن جنونه، ألن المفوض  كيف تروج لكتب -

 قرر فصل الدين عن الدولة؟ أليس هو من كان باألمس في القاهرة -وال الكتلة 
  يمجد الشيوعية؟: يصدعنا بأوروبا والعلمانية والديمقراطية، وأكاد أقول

  :قال هشام
ما كنت أعرف أنك .  ما في كتب الحكيم هو ما يهمني، وأراه يهمك-

  .رأهاتق
  . بفضلك وبفضل األستاذ مؤيد عبد البر-

  .قال سليم أفندي بهزء
كما اكتشفت أنت تناقضه بين األمس واليوم، يكتشف .  ليقْل ما يشاء-
. ما في كتب الحكيم هو ما يبقى، هو ما ينبغي أن نفشيه بين الناس. القراء

داد ودعواه لعلك قرأت ما فنّدتُ به تناقضاً آخر وأكبر له بين دعواه لالستب
  .للديمقراطية

  :قال هشام ببرود، فاندفع سليم أفندي
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 هل تظن أن ال شغل للناس إال أن يقرأوا ما تكتبون أو تنشرون؟ -
كل بومة تنعق يجب أن . الحكيم يجب أن يسكت يا هشام. دعنا من هذا

جريدة ألف ياء، أو مكتبك الثقافي، أنت : وال تزعل مني إذا أضفت. تسكت
كيف؟ أنا : ال تسألني. البر وأصحابك اآلخرون، لكن الحكيم أوالًومؤيد عبد 

تعرف مكانتك في نفسي، على الرغم من أنك ابتعدت . طلبتك حتى أسألك
عني، وما قصرت في ضربي، ولو من خلف ستارة الثقافة التي تتلطى بها 

أنا أقدركم كما تعلمون، ولو أنكم مثل الصبيان في . اآلن أنت وأصحابك
لو كنت . كل ما بنيناه على كف عفريت. ما عاد اللين ينفع يا هشام. سةالسيا

نسي سورية، نسي الخطر، . مكاني ماذا تفعل؟ الحكيم ال يفكر إال في الزعامة
ولكن إلى متى . واهللا لو أنني مثله ألخرسته منذ عاد من المنفى. نسي كتبه

يس، والخطر يهدد أصبر عليه أو على غيره؟ لو كنتم تعيشون في لندن أو بار
فرنسا أو بريطانيا كما يهددنا، هل كانت الحكومة تسمح لكم أن تفعلوا ما 

وأشهدك على . تفعلون؟ أنا أريد أن أبرئ ذمتي مما قد نندم عليه كلنا ذات يوم
  .أشهد ضميرك على ذلك، هات أسمعني منه كلمة بعد هذا كله. ذلك

ل أن يكتب شبه لم يفه هشام، وبعد قليل انصرف مضطرباً، وحاو
رسالة إلى سليم أفندي، أو إلى الحكيم، دون أن يسميهما، لكنه عجز، فحاول 
أن ينقل إلى مؤيد ما اعتمل في نفسه، عّل مؤيداً، أو سواه، يكتب بدالً منه، 

أن  وفجأة تردد. خيرة، لكنه عجز أيضاًكما تعود وتعودوا في األسابيع األ
  .القتل، إذا لم يرعوالحكيم يتلقى رسائل مغفلة تهدده ب
*     *     *  

كان هشام الساجي قد هرع، مثل اآلالف الذين تدافعوا إلى جسر بنات 
كان باألحرى يكفّر عما قصر به في القاهرة، وربما . يعقوب، ليستقبلوا الحكيم

كان يعلن، على طريقته، ابتهاجه بانتصار الكتلة، ويؤكد زعامة سليم أفندي 
لحكيم في مستقبليه، ونعت نفسه بالشهيد الحي، دمعت ولما خطب ا. البسمة

  :عينا هشام، وهمس
  . صدقت-



 

 -٦٨٠-

وأيقن أن عودة الحكيم، والتحام زعامته بزعامة سليم أفندي البسمة، 
إال أن الحكيم بدا منذ أيامه . سوف تجترحان المعجزة التي تنتظرها سورية

ولئن كان فيما راح . ااألولى يقاتل الكتلة، والزعماء جميعاً، كما يقاتل فرنس
 فجر عليه وعلى الجريدة غضب - يطلق الحكيم، كل خطاب، ما أيده هشام 

 فقد أخذ يعترض على الحكيم، ملمحاً ثم مصرحاً، -سليم أفندي والحكومة 
في مجلس الحكيم، ثم على صدر الجريدة، وبخاصة بعد قرار المفوض 

ى هشام وبعض الكتّاب السامي الذي اختطّ لفصل الدين عن الدولة، واستهو
  .الجدد في الجريدة

غير أن الحكيم غضب على هشام وعلى الجريدة، وناداه قبل أن يناديه 
 لعلها أطول ما كتب -فكتب هشام مقالة طويلة . سليم أفندي، وأوسعه تقريعاً

 مسائالً الحكيم عن حكومة النخبة -منذ صار يؤثر الكتّاب الجدد على نفسه 
كيف يكون الحكم :  ويتوخّى أن تهيئ البالد للحكم الديمقراطيالتي يدعو إليها،

 وكيف يهيئ - ابتدأ هشام مقالته -االستبدادي أفضل لما بعد االستقالل التام 
الحكم االستبدادي، بالنخبة أو بغيرها، للحكم الديمقراطي؟ كيف يكون البرلمان 

 يكون الشكل المالئم الحر هو الشكل المالئم لالستقالل المقيد باالنتداب، وال
لالستقالل التام؟ أي برلمان حر هو ذلك البرلمان الذي يقوم في ظل االنتداب؟ 
وإذا كان الحكيم يقول باالستقالل المقيد باالنتداب، كخطوة نحو االستقالل 
التام، فِلم يعترض إذن على الكتلة وحكومتها؟ وفي ختام المقالة تمنى هشام أن 

م بين مشايعيه في الديمقراطية واالستبداد مزحة جديدة، يكون ما يطلق الحكي
مثل مزحته القديمة التي أنكر فيها على أي امرئ أن يمسك قلماً، أو يؤسس 
جريدة أو مجلة، أو ينشر كتاباً أو أياً من أعمال العقل، ما لم يكن متخرجاً من 

  !الجامعة األميركية في بيروت، ومتمكناً من الطبيعيات والرياضيات
هدد الصوت الجديد هشام، . اندغم صوت الحكيم بصوت سليم أفندي

ومشى خائفاً نحو . عندما كان ينأى عن مكتب سليم أفندي في عرنوس
الجريدة، ينكر على الصوت أن يكون لمثقف وكاتب وطبيب ومناضل نفي 
عشر سنوات وحكم عليه باإلعدام، كما هو الحكيم، أو أن يكون الصوت 

نّك وزعيم قد ال يفضله زعيم بين من عرفت سورية من لصديق وسياسي مح
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ولما سبقت الصحف األخرى ألف ياء، ونشرت . الزعماء، كما هو سليم أفندي
أول رسالة تهدد الحكيم، أسرع إلى بيت سليم أفندي، ينكر عليه أن يتوسل في 

  :صراعه مع الحكيم مثل هذه الوسيلة، وصاح ملتاعاً
  .إياكم ثم إياكم. اء بعضكم، وغداً بدمائنا اليوم تغمسون أيديكم بدم-

  :ارتعش شاربا سليم أفندي، وتهدج صوته، وهو يقول
 الحكيم نفسه لم يتهمنا صراحة، فكيف يفعل هشام الساجي؟ سليم -

ال يد لي في هذا : البسمة الذي تعرفه من أكثر من عشرين سنة، يقول لك
. ال من قريب وال من بعيدال عالقة لي يا هشام، . الذي يفزعك، كما يفزعني

  .وأنت حر في أن تصدق أو تكذب
   من إذن؟-
  . للحكيم من يتربص به غيرنا-
ولو كان الشيطان نفسه من يهدد بالرسائل، .  فرنسا تتربص به وبكم-

أنت وهو يسرتم على فرنسا أو على . وقد ينفذ في الغد، فأنت والحكيم السبب
هذه . وكم ويصطادوا األمة معكمخصومكم أن يصطادوا بينكم، أن يصطاد

  زعامات أمة أم زعامات عصابات؟
قال هشام، ونهض مزوراً عن الخادمة التي كانت يدها ترجف بفناجين 

وحين انصفق الباب أطّل رأس خديجة غاضباً، فأشاح سليم . الشاي المذهبة
  :أفندي مناشداً

  . اتركيني في همي باهللا عليك-
*     *     *  

هشام الغرفة، وسليم أفندي ال يصدق أنه هو من كان يصيح لم يبرح ظل 
فهشام الساجي، مثل عالء وعدي، ال يرفع أي منهم صوته . ويعنّف منذ قليل

لكن األبناء واألصدقاء . أمام سليم أفندي، مهما يكن ما يجيش في الصدور
ولئن كانوا يفعلون في صمت، حتى أمس غير . يتبدلون جميعاً، بل يتمردون

وسليم أفندي الذي صبر عليهم طويالً، ثم . ، فقد باتوا أجرأ، أو أكبر قحةبعيد
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صار يظِْهر كثيراً أو قليالً من الحزم، ينكفئ اآلن حزيناً، يعاتب ظّل هشام 
الناشب أمامه، يلتفت يمنة ويسرة، يعاتب ظلّي عالء وعدي، يهم أن يصفع 

افر الظالل، أو تتوالد الظالل الثالثة، لكن الكرسي تتمسك به، خوف أن تتض
وتتكاثر، فيطرق كسيراً، وتزاحم النقمةُ الحزن في أنفاسه المكروبة، تأتي 
خديجة أو أم عالء أو صداقة عشرين سنة مع هشام، تأتي األبوة أو األخوة، 

يدنو أوجعهم للنفس أو أقربهم إليها، يهديه . تتطامن من النقمة، تشفع للمفارقين
. كف، يتهلل وجه سليم أفندي وإن كان يمثل العبوسموسى للحالقة ماركة ال

هي بالجامعة يحضن عدياً وهو آيب من بيروت، يحضنه في بيروت، يزد
بعد خمس سنين . ابني عدي في الفريشمن:  بال مناسبةاألميركية، يلوي حنكه

ويتجدد أمله في أن تصبح الجامعة . يكون الدكتور عدي، والحكيم عدي
لكن الولد . األميركية، حتى لو على عهد أوالد عديالسورية مثل الجامعة 

الهائج يحمل لوثة الشام إلى بيروت، ينضوي في جمعية إنعاش الريف، يدعو 
أباه إلى اجتماع الجمعية على مدرج الجامعة في الربيع، ويقدر سليم أفندي البنه 

يردد في صمته . أن يغدو في شهور صديقاً لكل أولئك الطالب أو الخريجين
يحزن مثلهم على ثلث . من الشباب المثقف إلى الفالح: عهم شعار الجمعيةم

أطفال الفالحين ممن يموتون قبل الخامسة، يهلع مثلهم من تفشي المالريا في 
البقاع، أو الزهري في دير الزور، ويرفّ جفناه خشية العدوى من فالحي 

ة األمريكية، فلسطين، فعشر أوالء فقط، كما يخطب الخطيب على مدرج الجامع
يكبر سليم أفندي ما يسميه الشباب . ال يشكو من مرض ما من أمراض العيون

بأبحاثهم الميدانية، ويتأمل معهد الحياة الريفية الملحق بالجامعة، مثنياً على 
يطمئن إلى أن ذلك أسلم . جهود الشباب الذين يوثقون ما بين القرى والمدن

يلوي حنكه بال مناسبة في . مصان الحديديةلعدي من عصبة العمل القومي أو الق
عدي ورفاقه عافوا اللهو، وخيموا في بادية حماه، يعالجون : الصيف الوشيك

أمراض الفالحين، يعلمونهم القراءة والكتابة، يعلمونهم أيضاً ما ال تعلم شركة 
وعدي البسمة ليس مثل فؤاد الباشا، حتى يقع . مسيو أصفر من الزراعة الحديثة

لكن الولد الذي طال غيابه عن البيت يعود هائجاً، كما . غرام ترياق ثانيةفي 
كان في الصيف الماضي، يعلن تمرده على الجامعة، يصدع البيت من جديد 
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بروما أو باريس، ينشد أن يدرس الفن الذي ال يصدق سليم أفندي أنه يقتضي 
صامت، ثم الجهير، وينشب العراك ال. السفر أو الدراسة، مثل الطب أو الهندسة

  .وتبكي خديجة حضور عدي، كما تبكي غيابه. في البيت
اآلن يتراجع ظل عدي مفسحاً لشقيقه، يبدو عالء بهياً في ثياب الشيخ التي 
يرمي، كما في ثياب المحامي التي يرتدي، وهو يجدد كفاح أبيه فينقذ أرضاً في 

 الشيخ زين، كما نجا حوران، كما أنقذ أبوه أرضاً في الغوطة، وينجو من شرك
يتشبه عالء بأبيه وبأخيه، وإن كان يغرد بعيداً في . أخوه من شرك العصبة

يصدح بيت سليم أفندي في . يمأل سرب عالء الغرفة بالتكبير. سرب آخر
. الميدان بدعوى اإلخوان المسلمين، فيصفق هشام الساجي بجناحيه، وينطلق

اسيون، في صدر سليم أفندي، فوق تصطفق األسراب في سماء المدينة، فوق ق
سورية، تختلط بأسراب شتى، يتناثر الريش على وجه سليم أفندي، وهو يفكر 
من جديد في هؤالء الذين يتسمون بالمثقفين، كما فكر عندما كتب مؤيد عبد البر 

نحن المثقفين نختط في المكتب الثقافي درباً : أو هشام الساجي أو حسام النقشة
ويهمهم ... لى درب السياسة الموحل والنتن ونكافح الجهل والظلمآخر، نترفّع ع
. في الكفاح قد يكون وحل ونتن. السياسة كفاح يا حضرات األساتذة: سليم أفندي

 لىويتناهى إ. ليس الكفاح دماً فقط، وال تمطقاً بالثقافة التي يتباهون بها علينا
. القانون ثقافة: ت عالءالفن ثقافة، ثم يتناهى صو: الغرفة المبهظة صوت عدي

يقول . يختفي الولدان. ويتقدم هشام الساجي ومؤيد عبد البر وحسام النقشة
يتشظّى . الثقافة حضارة: يقول الولدان والمثقفون. المثقفون ما لم يقله الولدان

اإلسالم وحده الحضارة، العروبة وحدها الحضارة، أوروبا : صوتهم، ويتنابذون
يود لو ينصتون إليه، ليعلمهم أن . ى سليم أفندي عليهمويتأس. وحدها الحضارة

الحضارة في اإلسالم والعروبة وأوروبا، كما يهمس بحياء واحد منهم على 
لكن مؤيد عبد البر، مثل هشام الساجي، ليس شاباً غضاً، ولم تعركه . األقل

ان دراسته لسنين في ألمانيا، بقدر ما عركت سنة واحدة عدي في بيروت، والشب
. وسليم أفندي يزور عن الجميع. األغرار من أولئك المثقفين يغلبون المعمرين

يفكر في أنهم مثل النساء، فثمة مثقف يفتن ويغيظ بأفكاره وكتابته، أو بحديثه أو 
رسومه وجرأته، كما تفتن امرأة وتغيظ بصدها أو ذبول عينيها، بعفتها أو 
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ر سليم أفندي عن أقرب المثقفين إليه، ومثلما ازو. تعهرها، بضعفها أو جبروتها
من ولديه إلى صديقه، ازور عن النساء، من خديجة وأم عالء، إلى حسن نيله 

وأغمض عينيه ينشد . التي تسرق من ابنته زوجها، أو يسرقها منه صهره
مثقفين آخرين أو نساء أخريات، فيطلع له فؤاد الباشا معتداً بأبيه وزعيمه 

ينفر سليم . ستاذ فؤاد بالجامعة األميركية أو بشركة نفط العراقيلوح األ. وحزبه
يطلع له الدكتور نورس األكاشي . أفندي، ويفكر في أن المثقف ال يصلح للسياسة

يلوح الدكتور نورس . الهندسة ثقافة وحضارة، وأنا الزعيم: منكراً شقيقه، وهاتفاً
والزعامة ال تجتمعان، يلوي بمنديل ترياق، ينفر سليم أفندي، ويفكر أن الثقافة 

يفجؤه . يقبضه أن ليس في الغرفة ظل المرأة. رأسه بعيداً عن ظالل الرجال
عدي بمنديل ترياق، أو تباغته ترياق بلوحة مما مزق سليم أفندي من لوحات 

ينكر أن يكون الرقص أو الغناء من الفن، . عدي، فينكر زواج الدكتور نورس
الساجي أن يكتب ما يهتف به عدي بخيالء، وهو ينكر على هشام . مثل الرسم

يسأل . الفن بشارة الحياة الجديدة، عالمة المستقبل: يدير ظهره للجامعة األميركية
يأمره أن ينأى عن ترياق أو عن حسن، . سليم أفندي ابنه عن رسوم حسن نيله

 مثل يعد. م عالمتهسيقهقه للمستقبل الذي يكون الرقص والغناء والر. ال فرق
إال أن ترياق هي التي تلوح له اآلن بمنديلها، . هذا الفن نعوة للحياة الجديدة

ترتعش . ترمي المنديل على وجهه، تتشرب المسام العطشى طراوة المنديل
ينشد أن يخلد له ولعدي . يتجدد بابنه. يهفو إلى عدي. أطراف سليم أفندي

جديدة التي يتوحد فيها مع ابنه، ومنديل شبابهما، يملؤه اليقين بالمستقبل وبالحياة ال
ترياق أو حسن أو امرأة ما، يلفهما، فيما الدكتور نورس والمثقفون اآلخرون 

فهو ال يأبه ما دام يتوج عمره بامرأة . تقرضهم الثقافة أو السياسة، أو كلتاهما
 لكنه ال. أخرى، ومثقف آخر، وبات قادراً على أن يلبي نداء خديجة إلى العشاء

يكاد يتحرك، حتى تملص الظالل وتنبهم سماء الغرفة هنيهة، ثم تنجلي عن 
خواء مروع، فيعجل بالخروج من البيت العناً المثقفين والنساء، وقد اكتشف 
شبهاً جديداً بينهم وبينهن، فهم يملصون من يده، وهن يملصن، والبد لسليم أفندي 

  .هن في هذه األيام العاصفةمن أن يتحسب جيداً، كي يتحدد الملص بهم وب
*     *     *  
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 لدعوة مؤيد عبد البر، ويشترك معه ومع  هشام الساجيقبل أن يستجيب

كانت نفسه تضيق بأحالمها، وهي تندفع . حسام النقشة في المكتب الثقافي
كانت نفسه تؤكد له أن . خلف سورية المنتفضة، كما كان يؤثر حسام أن يكتب

سوى أنه .  الجديد الذي يأمل للشام، منذ أكثر من عشر سنواتهذا هو األفق
اخطأ آنذاك، فجرى خلف الباشا شكيم، أما اآلن، فعليه أن يتبع سليم أفندي 

غير أن هشام . البسمة، والحكيم الذي دخل الشام دخول البطل المنتصر
ولعله ندم إذ ذاك على تركه للعصبة، . سرعان ما أخذ يتخبط بين الزعيمين

  :كرراً على نفسه لوم حسام النقشةم
  . ليست العصبة ملك الدكتور نورس األكاشي حتى تتركها بسببه-

كان حسام قد انضم لتوه للعصبة، أما مؤيد الذي ما فتئ ينشد حزباً 
  :جديداً، فكان يخاطب هشاماً كلما اختليا

  .أراك سبقته. كنت تحذره من الحماسة.  أصابك حسام النقشة بعدواه-
وال يكاد . رويداً أخذت الحماسة تفتر.  أن ذلك لم يطل بهشامغير

كذلك بدا حين أركزت جريدة ألف ياء . يطلقها طارئ حتى تزداد عقبه انكفاء
همها على ما يؤلف بين دعوة زعيمين متنافرين إلى الديكتاتورية الديمقراطية 

-حين أركزت  أو- الحكيم وال زعيم القوميين السوريين اللذين عنى  ولم يسم 
الجريدة همها على الطويري، أو على عالمات الحرب في أوروبا، أو على 

 بعد ما افتتح الحزب الشيوعي مكتباً للمطبوعات السياسية -الشيوعية 
 ترياق - ولو متأخراً - وأخيراً، حين تغلب على تردده، وهنّأ -واالجتماعية 

الذي ال شغل له إال ونورس بالزواج، ثم كتب عمودين ساخراً من المسرح 
الغناء والرقص، ولم يتقدم نحو التمثيل، خالل سنين، خطوة، إال أن تكون 

  .بعض المونولوجات والمشاهد االنتقادية والفكاهية العابرة
كان قد نسي ذينك العمودين، عندما هتفت له ترياق بعد أيام، محيية 

  :كعادتها قبل الزواج، ثم قالت
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ولو أردت . الذي قصدت؟ أنت ما عنيت غيري لماذا لم تسم المسرح -
كم فكرت . ما آخذتني وسواي عليه صحيح: أن تتابع الكتابة، فأنا أقول لك

يكفيني حتى اآلن أني مشيت بالغناء والرقص خطوة . لكنّي لم أجرؤ بعد! فيه
الخطوة التي تريد، . هذا لم تنكره أنت. إلى األمام، وهذا يعني الموسيقى أيضاً

إن شاء اهللا . وقد تكون أكبر من بالدنا. كبر مني، اآلن على األقلوأريد، أ
تعال اشرب فنجان قهوة . يخطوها من يأتي بعدنا، إذا بقينا عنها عاجزين

  .الهاتف ال يكفي. معي، حتى أعرف كيف أحدثك عن هذا
لكنه تريث حتى . تلعثم هشام وهو يودعها، ويعد بالحضور عما قليل

وتردد قبل أن يطلب منه أن يرافقه إلى ترياق، مكرراً ما . وافاه مؤيد عبد البر
تحدثت به، فمشى مؤيد على مضض، وتضاعف انقباضه وانقباض هشام حين 
وجدا لديها الدكتور نورس، وآخر، قالت إنه ضابط في إجازة، قدم من 

  .باريس، واسمه تحسين شداد
*     *     *  

نورس عن مدرسة األركان تابع تحسين شداد ما كان يحدث به الدكتور 
  :الفرنسية، ثم التفت إلى مؤيد وهشام مشيداً بالعسكرية األلمانية، وقال

 ما عادت ألمانيا إلى الحياة إال عندما كسرت القيد الذي حرمها من -
واآلن ماذا نرى؟ خالل سنوات قليلة ماذا . الخدمة العسكرية بعد الحرب

 ألمانيا توحد األرض التي يقطنها حصل؟ بعد االستيالء على الراين، ها هي
  .األلمان، وتضم النمسا

تململ هشام مسترقاً النظر من ترياق، لكن ترياق كانت تتابع تحسين 
  :باهتمام، وحين صمت، تساءلت

 هل صحيح أن فرنسا وبريطانيا تساعدان فنلندا ضد الروس، على -
  الرغم من أنها نازية؟

  :قال تحسين
لكن األهم من هذه المساعدة . ينينغراد يا مدام فنلندا الصغيرة تهدد ل-

  .هو ذلك الحلف الذي قام بين ألمانيا وإيطاليا واليابان ضد الروس
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  :قال الدكتور نورس متعالماً
  . ضد الكومنترن يا اكسالنس-

  :قال تحسين دون أن يلتفت إليه
 وبريطانيا وفرنسا تغازالن ألمانيا كما أظن، وال تضغطان فقط على -

لكن األهم هو ما تساعد به ألمانيا وإيطاليا . س بما تساعدان به فنلنداالرو
  .فرانكو في إسبانيا

  :قال نورس برماً
  . كنا في االنقالب العسكري في العراق، صرنا في كيت وكيت-

  :عاد تحسين إلى نورس، وقال متأنياً
. اًما عاد هذا سر.  أغلب العراقيين الذين قاوموا األتراك كانوا ضباطاً-

كان . وقد عرفت منهم كثيرين، على الرغم من أنني كنت ما أزال صغيراً
والجيش العراقي مشى على . العسكرية األلمانية كانت قدوتنا. بسمارك قدوتنا
  من منكم يعرف الجندي رقم واحد في هذا الجيش؟. هذه الطريق

  :قال هشام
  . المرحوم الذي كان ملكنا، وصار ملك بغداد-

  :احكاًقال تحسين ض
األستاذ هشام يعلم إذن ما .  الصحافة ال يخفى عليها، وهي ال تنسى-

. فعل الضباط العراقيون، حتى ال يكون أغلب قادة الجيش من غير العرب
أظنك يا أستاذ تعلم أيضاً ما فعلوا حتى يأتي األساتذة العرب إلى الكلية 

  .يةبل حتى يتطوع الشبان في الكلية العسكر. العسكرية وسواها
  :قال مؤيد

 وما ساعدوا به الثوار في فلسطين، كيف دربوا بعضهم، وكيف أمنوا -
  .بعض السالح لهم

 مؤيد، كأنه يراه اآلن فقط، وقال، وحاجباه يومئان لىنظر تحسين إ
  : هشاملىإ
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  .في فرنسا الصحافة تجعلك تعرف كل شيء في ساعته.  صحيح-
  :قال مؤيد مخفياً ضيقه بتحسين

منهم كما تعلم إذن من ال . ل الضباط العراقيين قوميين لكن ليس ك-
  .ومنهم من قدوته أتاتورك، ال بسمارك. يهمه إال العراق

  :بدا تحسين كمن يدخل في مبارزة وهو يقول مقاطعاً
ال .  هؤالء من قادوا انقالباً باسم القوات الوطنية اإلصالحية المسلحة-

الشاه . نه انشغل عن ثورة فلسطينلماذا؟ أل. تنس أن اليهود أيدوا االنقالب
  . الضباط القوميون هم األساس. هذا ال يهم. أيضاً قدوة لبعضهم

  :قال الدكتور نورس
 الفضل للملك الشاب الذي تحرض الجميع إذاعته من قصر الزهور -

  .ضد االنكليز، وتدعو للوحدة
  :تنهدت ترياق وقالت

  ! آه ما أكثر الذين صاروا يدعون للوحدة-
  : مؤيدقال
الدعوة العراقية .  هي دعوات لحل القضية الفلسطينية بثوب الوحدة-

. تريد كونفدرالية بين العراق وفلسطين وشرق األردن، تريد كومونولث
دعوة صموئيل . الدعوة المصرية توحد فلسطين وشرق األردن وسورية

دعوة بن غوريون أيضاً، . كونفدرالية لفلسطين والسعودية وشرق األردن
أما دعوة األمير في شرق األردن، فتريد مملكة في فلسطين ... ايزمانو

ما هم بعد ذلك أن يختلفوا بتحديد أو فتح هجرة اليهود، أو . واإلمارة
  .المستوطنات؟ هذه ليست دعوات للوحدة

  :قال الدكتور نورس
  . دعوة الوحدة هي ما أطلقنا في بلودان-

  :قالت ترياق
كأن فلسطين هي األساس . ال تنس. لسطين بفضل لجنة الدفاع عن ف-
  .دوماً
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  :قال هشام
 ولكن في بلودان، كنا مئات بال صوت واحد من تونس أو الجزائر -

حتى ال نستدعي : وال تنس من تبجح منا وبرر هذا. من المغرب كله... أو
ال تنس من سبقنا، ونادى من الجزائر باالتحاد اإلسالمي والوحدة . فرنسا
  .لمغاربة محقون في عتبهم علينا نحن المشارقةا. العربية

  :تساءل مؤيد
 من الحظ منكم أن الدعوات غير العربية إلى الوحدة قد ذكرت جميعاً -

  المملكة السعودية؟
  :قال هشام

 على الرغم من أن بريطانيا عارضت الدعوة العراقية بحجة غضب -
  .ول، بغير هذا، هي مهمةبسبب الكعبة، بسبب البتر. الرياض مهمة للجميع. الرياض

  :قال الدكتور نورس
 حجة بريطانيا التي تذكر، زالت اآلن، ما دام العرشان في بغداد -

والرياض قد أبرما معاهدة التحالف واألخوة، وتعهد كل منهما أن يعين اآلخر 
من الحظ منكم أن الدعوات جميعاً . عسكرياً، ليقضي على أي تمرد يقع فيه

  دن؟قد ذكرت شرقي األر
  :قال تحسين بانفعال

ما كانت باألمس؟ .  شرقي األردن جزء من فلسطين ومن سورية-
أعطني ألف عسكري، حتى على الجمال، ألخلق لك في عشرة أيام دولة، 
فكيف إذا ساعدني االنكليز، والسوريون الهاربون من احتالل فرنسا، وكان 

  شقيقي ملكاً في بغداد؟
ادر مثلك، لكنا إما في أعلى عليين أو  آه يا أخي، لو أن كل ضابط ق-

  .في أسفل سافلين
. قال هشام ممازحاً، وهرب من عيني ترياق اللتين استحثتاه على البقاء

  . اآلخرين إلى زيارة الجريدة- بدالً منه - ونهض مودعاً، ومؤيد يدعو 
*     *     *  

 ٤٤ م–التيجان 
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نفسه ودع هشام مؤيداً أمام المسرح، ومضى مبلبالً إلى البيت، يقرع 
على ما سولت له من النيل من ترياق ومسرحها فيما كتب، ويستعيد نظراتها 

والزمته طويالً أصداء ذلك اللقاء، وقنوطه يزداد، فال يبالي بما . وهي تشيعه
يكتب مؤيد وحسام وسواهما من الكتّاب الجدد الذين ضاعفت ألف ياء من 

 - لكن األستاذ مؤيد . فسحتها لهم، فبدت تتخبط مع هشام، في يأسه وعزوفه
 واألستاذ حسام الذي تواتر - الذي بات ال يكاد يفارق الجريدة مؤخراً 

حضوره إلى دمشق، ظالّ يلحفان عليه، حتى رضي بمشاركتهما في المكتب 
  . مكتب رضا بك الزربلىالثقافي، وهو يحن إ

ورويداً أخذ يتالمح له أفق جديد للشام، قاتم وقصي، ال يكاد يفصح إال 
ن أنه سوى ما تالمح منذ عشر سنين مع الباشا، أو منذ سنة مع سليم أفندي ع

وعلى الرغم من ذلك أضمر أالّ يجري من بعد خلف زعيم أو . والحكيم
وربما كان ما جعله يكاد يؤثر المكتب الثقافي على الجريدة، منذ الندوة . حزب

م صلته بمؤيد األولى التي أقيمت فيه، هو أن األخوة والتكافؤ هما ما وس
  .التواضع والوضوح: وحسام، فضالً عما كان يعده

*     *     *  
كان مؤيد عبد البر قد بدأ يتابع في ألف ياء بانتظام عرض الكتب التي 

كان في عرضه . صدرت لتوها، ويعود كل حين إلى ما صدر في السنة الفائتة
ه، خاصة حين يفصل فيما يقدر أنه أوفى لفائدة القراء، ويضيف من لدن

وسرعان ما انهالت على الجريدة الردود، وشرع كتّاب . يعارض المؤلف
كما شرعت صحف أخرى تنشر مناقشات لما . وقراء يتوافدون إلى الجريدة

تنشر ألف ياء، وبخاصة حين خصت باهتمام أكبر كتاب القضايا االجتماعية 
بعت الكتب التي في العالم العربي، أو كتاب النفط مستعبد الشعوب، ثم تا

تعنونت باالشتراكية، وكان اثنان منها قد صدرا منذ شهور، وآخر صدر منذ 
  .أكثر من عشرين سنة، ورابع صدر سنة احتالل الفرنسيين للشام

في اآلن نفسه، كان مؤيد يهول لهشام ما يمكن أللف ياء أن ترسي من 
ب، أو تعيد نشر أجل المستقبل القريب والبعيد، لو شرعت تنشر مثل تلك الكت
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 وقد دوى - ولم يلبث . ما يماثلها، مما صدر في العقود القليلة المنصرمة
 أن أخذ يحدث هشام - صوت المجلة التي تقرر في مؤتمر المثقفين إصدارها 

عن مكتب ثقافي، قد يصدر كتباً، أو مجلة، أو يتولى الترجمة أو التأليف، أو 
وكان حسام النقشة يصفق لما يحلم . ينظم ندوات في أي شأن من شئون الثقافة

به مؤيد، ويقول مصطنعاً الجد:  
 هكذا نرتاح من هشام الساجي وألف ياء كما نرتاح من نقيقك يا مؤيد -

  .بحزب جديد
كان مؤيد ينشد في حلمه بديالً للحزب الذي لم يتمخض عنه ذلك 

حزب ثم بيد أنه، سواء فيما طفق يرسم لنفسه، أو لصديقيه، من ال. المؤتمر
من المكتب الثقافي، كان يبدو كمن يقنع باليسير، أو أقرب إلى الزهد، كما قال 

. فمؤيد ال يسعى خلف أنصار يهتفون له ولحسام أو لهشام. مستحسناً فيما بعد
لن . والمكتب المرجو لن يخوض في االنتخابات، ولن يخرج في مظاهرات

ب ثقافي، كما يقول، هو مكت. يطلق شعارات، ولن يصدر أو يوزع بيانات
على الرغم من عودة هشام إلى المماحكة فيما بين السياسة والثقافة، قبيل 

والمكتب الموعود كما صار هشام يؤكد، بعد ما اختار . استجابته لمؤيد وحسام
. له بنفسه المقر قريباً من الجريدة، سوف يعمل في الشئون الثقافية وحسب

عضها عاجالً، وقد ال ينتش بعضها أبداً، سوف يبذر البذور التي قد ينتش ب
لكن منها ما سيظل يمأل دنيا العرب حتى نهاية القرن العشرين على األقل، 

  .كما بات حسام يردد منذ افتتاح المكتب
*     *     *  

ابتدأ المكتب الثقافي أشغاله بمناقشة الكتاب الطازج لزعيم الحزب 
ي إليها العشرات، لكن من لباها لم نشوء األمم، في ندوة دع: السوري القومي

  .يتجاوز العشرين، وكان فؤاد الباشا بينهم
ولئن زهد هشام بتلك البداية، إال أن أصداءها سرعان ما ترددت عالياً 

وتضاعف عدد الذين حضروا الندوة الثانية، وكانت حول . بين الشام وبيروت
 تنهد مطمئناً، عندما وتبسم هشام، ثم. كتاب حديث آخر تعنون بحقوق اإلنسان
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: ضاق المكتب بالحاضرين في الندوة الثالثة التي خصصت لكاب هتلر
كان مؤيد قد أفاض في ختام الندوة بما أغفلته الترجمة العربية، ولوح . كفاحي

من على المنبر بالنسخة األلمانية التي زودته بها امرأته األولى منذ سنين، 
  :لرصارخاً بوجه الذين هتفوا بحياة هت

 كيف تهتفون لمن صنف العرب بين القرود، في الدرجة الرابعة عشرة -
  .من السلم الذي تفضل به على البشر، ووزع عليه أقدارهم؟ ترجم يا حسيب

واندفع هشام معانقاً . انصرف الحاضرون الغطين، وبخاصة فؤاد الباشا
  :مؤيد، وهامساً وهو يشير نحو حسام

  . ظننته وحده يصرخ بيننا-
  :ال مؤيد ضاحكاًق
كأنه في العصبة .  يبدو أن حسام يشيخ، وأنت وأنا نعود شباباً-

  .بالمصادفة، أو بالغلط
  :قال هشام

كيف يصبر عليه . يكفينا منه عقله وقلمه.  دعه هناك ينفث غلواءه-
  الدكتور نورس األكاشي؟
  :صاح بهما حسام

-ان عليكروا في كتاب هيا اتركاني أراجع الحسابات، وف.  بماذا تنم
هذه الندوات ال تطعم، و . الخزينة أوشكت أن تفرغ. يدر علينا بعض الليرات

  .المكتب إذا جاع يجوعنا معه
  :تأبط هشام ذراع مؤيد، وهمس بحنان، وهما يتوجهان نحو الباب

  ! يبدو لي حسام أنه الشيخ والشاب معاً-
أسرعا وبوغتا على الرصيف بعدد ممن حضروا الندوة يتصايحون، ف

  :ولما وصال إلى الرصيف المقابل تباطأ مؤيد وقال. يقطعان الشارع ويقهقهان
  . نجونا منهم والحمد هللا-

*     *     *  
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تحولت رسائل تهديد الحكيم إلى حبل يلتف حول عنق هشام، يخنقه، 
ولعله لذلك صار يلح على مساهرة مؤيد، . لوال أن ينتفض من نومه

ولم يخْفَ على مؤيد أن ما يعذب صديقه . اهويستبطئ عودة حسام من حم
ليس شجون المكتب الثقافي التي بدا فجأة كأن ال هم له سواها، نافياً بحدة أن 
يكون ثمة ما يخفيه، ومتخوفاً تارة من اإلفالس الذي ينذر به حسام، وآيساً 

  .تارة من كل شيء
.  عنهمساء الخميس وصل حسام ليشغل هشام عن نفسه، وليشغل مؤيداً

  :وقال قبل أن يردا التحية
وال أظن أن حضرتك وحضرته .  لم يعد لي ما أبيعه وال ما أدخره-

. أجرة المكتب هذا الشهر لم تدفع. تغرفان من كنز، حتى نظل على هذه الحال
إنفاق بدون دخل، ما نتيجته؟ لوال عنادك وعناده كنا نشرنا مثل غيرنا قصة 

وبما تدره القصة علينا نسير المكتب أقوى وأسرع . الزير أو حمزة البهلوان
  .مما كان في البداية
  :قال هشام

أمامنا وقت طويل، وعلى .  خّل المقعد يسخن تحتك أوالً، ثم ابدأ-
  .شرفك نتعشى اليوم في األزبكية

  :سأل حسام ساخراً
   وتؤرجح رأسك مع فريد األطرش أم مع أخته؟-

  :قال مؤيد بثقة
 اآلن هو ما يضمن لنا النجاح إذا نشرنا الكتاب المفيد،  ما عملناه حتى-

  .ال ما تثرثر به
  :قال حسام

.  أريد أوالً الكتاب الذي أبيع منه مئة نسخة في الشهر، ال عشر نسخ-
كل واحد منا يعرف كيف دبر . بفضل مثل هذا الكتاب تنشر حضرتك ما تريد
  .برةبال مكا. صاحبه حصته، حتى وصلنا بالمكتب إلى هنا
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  :قال هشام
 يوم أسست الجريدة فكرت بنشر مخطوطات السيوطي وغيره في -

  .ركوب النساء، ولم أكن أفكر بالمال
  :تبسم مؤيد، وقال حسام مندفعاً

تراثنا هذا .  ولم ال؟ هات واحدة منها ألبيع لك في الشهر خمسة آالف-
  فكرنا بالمكتب؟أم ال؟ ألم نتكفّل بالمغمور والمظلوم من هذا التراث، عندما 

  :قال مؤيد
   تريد أن تجعلنا مهزأة للناس؟-

  :قال حسام
تطبع .  مهزأة لمن؟ أنت وأنا عندنا تراثنا، والمطابع تطبع لك ولي-
هذه خرافات : ال تقل لي. التجار سبقونا إلى تراث الشعب كله. لألساتذة

اث الشعب لوال أنه تر. بذاءات: ال تقل. وأساطير ما أنزل اهللا بها من سلطان
  .ما كان الشعب يقبل عليه، رغم الجهل

  :قال مؤيد
  ونحن تكفلنا بمحاربة الجهل عندما فكرنا بالمكتب، أم ال؟.  بل بسببه-

  :قال هشام بحياد
 السيوطي عالم، وهو وغيره ما تركوا لنا في النكاح والعشق غير -

  .العلم
  :قال مؤيد غاضباً

اترك هذا .  أنك عجوزاستح، وال تنس.  اتركنا منك ومن علمك-
لماذا ال نفرض رسماً للدخول على الندوات أو . الكالم لحسام وأمثاله

. كل من يأتي إلى المكتب يستطيع أن يدفع. المحاضرات؟ ربع ليرة مثالً
وبالقليل الذي نجمع، وببخل حسام، تسير أمور المكتب بدون أن نلهث خلف 

  .الخرافات والبذاءات
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  :قال حسام
إذا طالبت بقرش يخسر المكتب نصف رواده، . و أفضل لدي ما ه-

ألبوم :  مجلجلرلدي خب. ولو أن واحدهم يتعشى كل يوم في األزبكية بليرتين
مئة ألف ربما، . صور، علمت أن اسبانيا تريد طبع عشرة آالف نسخة منه

علمت أنهم يفتشون عمن يرضى أن يطبع لهم . لتوزعه مجاناً في بالد العرب
  .المال بالنسبة إليهم ليس مهماً. ويوزعهاأللبوم، 

  :سأل هشام باهتمام
   رأيته؟ ما فيه؟-

  :قال حسام
ألبوم يعرض صور الفظائع التي .  نعم، رأيته مع الدكتور نورس-

وأخشى أن يكونوا اتفقوا مع مطبعة . ارتكبها الجمهوريون في الحرب هناك
  .في حلب، كما سمعت قبل أن أحضر إلى هنا

  :رتاباًقال هشام م
   األمر يهم الدكتور نورس؟-

  :قال حسام مستخفاً
أنا أيضاً لوال حاجة المكتب ما كان .  لو كان يهمه ما كان تركه-
لو كان يعرض أيضاً صور الفظائع التي ارتكبها فرانكو . بل أنا ضده. يهمني

  .وجماعته، الختلف األمر
  :قال مؤيد

ي الجيش األممي مع مذكرات عربي قاتل ف.  أنا لدي ما هو أفضل-
أمس . قاتل ضد الفاشية، من أجل العرب قبل االسبان، كما كتب. الجمهوريين

خمسة أشهر في : تصفحت المخطوطة مع زميل في التجهيز، وأعجبتني
  .بداية طيبة للمكتب في النشر. إسبانيا الجمهورية
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  :قال هشام
ألهلية في العرب والحرب ا: يكفينا كتاب زعيم الشيوعيين.  ال يا أخي-
  نسيت؟. كادت حماستك فيما كتبت عنه أن تنعتنا بالشيوعية. اسبانيا

  :التفت حسام إلى مؤيد وقال
  .وهكذا ال أحد يغضب.  ننشر األلبوم ومذكرات صاحبك-

  :قال مؤيد بحزم
  . وال أحد يرضى-

  :قال هشام
وفي األزبكية يجوز أن نتفق على رأي، خاصة .  هيا بنا إلى العشاء-
. تدلّْل اليوم يا حسام، بال العرق.  يشرب كل واحد منكم كأسه الثانيبعد أن

  وسكي برفكش أم كينج جورج؟
  .وراح يدفعهما أمامه نحو الباب

*     *     *  
على مضض أخذ هشام وحسام أخيراً برأي مؤيد، وتعهد كل منهم أن 
ة يجمع كل أو بعض ما كتب، مما نشر أو لم ينشر، ليصدر في كتاب على نفق

كما أخذ مؤيد على مضض برأي حسام . صاحبه، ويؤول ريعه إلى المكتب
في أن يطلب من الرواد أن يتبرعوا بما يشاؤون، بدالً من فرض رسم على 

وألن مؤيد وحسام أخذا يغمران هشام بأوراقهما، يطلبان رأيه بما . الدخول
  .سبق أن قرأ لهما، أو بجديدهما، فقد تأخر كتابه طويالً

فة حسام أكبر على صدور كتابه، وبخاصة بعد ما انسحب من كانت له
ومثله كانت لهفة هشام، إذْ أذكره الكتاب بما ابتدأ به هو منذ سنوات . العصبة

أما مؤيد فكان يحث حسام على أن يضيف . في جريدة المقطّم، ضد الصهيونية
 من إلى الصفحات القليلة التي خص بها اسكندرون، وأن يتريث في الطباعة،

  .أجل ذلك
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وتواتر . سيق إلى الطبع، ولما يكتمل) العقاب المهيض(لكن كتاب 
ولكل إعالن كان هشام يختار بنفسه عبارة أو . اإلعالن عنه في ألف ياء

ولم يخالف ذلك . مقطعاً، ثم يذيل ما يختار بسؤال عما يضمر لإلعالن التالي
 السالم قد لجأوا إلى إال في اإلعالن األول الذي أكد أن أوالد موسى عليه

مدينة جابرصا بأقصى المشرق، يقتلون اليهودي الذي قد يتسنّى له أن يصل، 
  !لم تأت إلينا حتى أفسدت سنّتك: وهم يهتفون

تصرف هشام ببعض كلمات اإلعالن الصغير، وسأل القارئ في 
لكنه في اإلعالن التالي ساق مقطعاً . نهايته عما يعلم عن صخرة سليمان

، حمل فيه حسام على الذين ائتمروا في بلودان من أجل فلسطين، طويالً
فزادوا طينها بلّة، وقارن بين الطرابيش والكوفيات العربية، وبين الثياب 
الربانية والردينكوتات األنيقة التي ائتمرت في براغ، أو شيكاغو، ومألت 

 ضد السماء مثل األرض بالدعاوى الصهيونية، وبالنواح على ما يسن هتلر
ثم اكتفى في الجواب باستئذان . وذيل اإلعالن بالسؤال عن اينشتاين. اليهود

حسام النقشة الينشتاين من أجل ترجمة كتاب له، وباقتراح اينشتاين أن 
  .يشارك يهودي في الترجمة

تلقت الجريدة بعد هذا اإلعالن عدة مكالمات هاتفية ورسائل من القراء، 
ص هشام على أن يشير إليها في مستطيل وحر. تسأل عن الكتاب وصاحبه

ولعل ذلك ما جعله يخصص سطوراً في إعالن قصير . بارز مقابل لإلعالن
آخر لما سمى بالعصبة الدولية من العلماء واألدباء للدفاع عن اليهود، كما 

جوركي، فرويد، شو، ويلز، روالن، : ترغب الصهيونية، وعدد من أعضائها
يسها الشرفي، ويذكر في الجواب أن اينشتاين هو ذلك ثم يسائل القارئ عن رئ

كما نقل حسام  الرئيس، وأتبع اسمه بما خاطب به الرب اليهود في حوريت،
تجولوا وادخلوا جبل . كفاكم قعوداً في هذا الجبل: النقشة من التوراة

األموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر 
انظروا قد جعلت أمامكم . ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفراتوأرض كنعان 



 

 -٦٩٨-

ادخلوا وتملّكوا األرض التي أقسم الرب آلبائكم ابراهيم واسحق . األرض
  .ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم

صبيحة ظهور هذا اإلعالن هتف مؤيد من التجهيز، ينقل إلى هشام 
اء ذلك المقطع من التوراة، وسؤال سخط زمالء له من أن تنشر جريدة ألف ي

  .واحد منهم عن صخرة سليمان
أضاف هشام إلى اإلعالن التالي إشارة إلى رفض الصهيونية لدعوة 
موسكو قيام جمهورية اشتراكية يهودية في بيرابيجان التي تكبر فلسطين 

وأمل أن تستّل تلك . وال يتجاوز سكانها سكان حمص أو حماه. أضعافاً
بيد أن الجريدة تلقت أربع رسائل في .  من سخط من التجهيزاإلشارة سخط

اليوم التالي، اتهمت واحدة منها حسام النقشة وألف ياء والمكتب الثقافي 
بالترويج لدعوة السوريين القوميين الذين يتحدث زعيمهم عن الخطر 

ورأت الرسالة أن حسام . التركي في الشمال، والخطر اليهودي في الجنوب
د استوحى من ذلك عنوان كتابه، فجعل سورية عقاباً مهيضاً، ما النقشة ق

دام ريش جناحيه في اسكندرون وفلسطين يقص على أيدي األتراك 
. والفرنسيين واالنكليز واليهود وعصبة األمم والصهيونية والحكام الخائنين

أما الرسائل الثالثة األخرى فقد نعت على الجريدة أن تروج للخرافة، 
 ارتفاع الصخرة أيام سليمان بن داوود، عليه السالم، اثني عشر فتجعل

ذراعاً من أذرعة األمان، أو تجعل ارتفاع القبة التي تعلو الصخرة ثمانية 
وسخرت إحدى الرسائل من ذلك الغزال الذهبي الذي زعمت . عشر ميالً
لن  أنه يعلو القبة، وأن نساء البلقان كن يغز- أو حسام النقشة -الجريدة 

ليالً في ضوء الدرة الحمراء التي تتوسط عينيه، فيما يستظل أهل عمواس 
بظل القبة، حين تطلع الشمس، كما يستظل أهل الرامة وسواها من الغور 

  .بذلك الظل الكاذب، كل غروب

*     *     *  



 

 -٦٩٩-

 قد - وهو جّل الكتاب -كانت طباعة ما خص به حسام الصهيونية 
لهشام ما يعلن عنه سوى ما كتب حسام، معلقاً على ولم يكن قد تبقّى . انتهت

نفي مجلة من حمص لعالقة الصهيونية بالماسونية، وتفنيده لذلك، منوهاً 
بانشقاق الشرق األعظم السوري منذ سنوات عن المحافل الشقيقة، واستقالل 

  .الماسونية السورية
 وتشتم انهالت الرسائل طوال األسبوعين التاليين على الجريدة تشتمها،

ومنها ما شتم أيضاً هشام الساجي، وواحدة . المكتب الثقافي، وحسام النقشة
  .فقط سمت مؤيد عبد البر

 كما قال لمؤيد مراراً - أودع هشام الرسائل في مغلّف قديم ليهديها 
 إلى حسام، مقرونة بالرجاء في أن يكفّ اآلن عن إثارة الخصوم، - 

  .وبخاصة الماسونية
وكان . ر أو يكتب أو يهتف قرابة شهر ونصفلكن حسام لم يحض

 قد نسيا المغلف، لوال أن أذكرهما به صخب حسام -  ومؤيد أيضاً - هشام 
حين عاد، وما حمله إليهما من اسكندرون، حيث غطس إلى أذنيه، كما أعلن 

  .صوته الناضح بالشكوى
وما كاد . كان هشام ومؤيد يلتهمان صحناً من الحمص المروس باللحمة

 حتى راحت - كما وصف قرفاً - ام يجلس متعفّفاً عن العشاء البخيل حس
  :أصابعه تنقر على مسند الكرسي، وصوته يدندن

ــا  ــا الروزان   ع الروزان
  

  كـــل الهنـــا فيهـــا  
  واش عملــت التنتنــا   

  
ــا   ــى مزقتيهــ   حتــ

ــاه   ــين ع حم ــا رايح   ي
  

  صــــفّولي نيــــتكم  
ــرد    ــي ش ــين عقل   تلت

  
ــتكم    ــوى بنــ   بهــ

  حلفــــتكم بــــالنبي  
  

ــتكموم   ــين ميــ   نــ
ــاه   ــي حم ــا عاص   ميتن

  
  شــــرب األفنديــــة  

  



 

 -٧٠٠-

كرر مؤيد القسم، . نحى هشام الصحن، وأقسم أن حسام خلي البال
  :وأضاف
  . حسام آخر من كان يصدعنا بالندب على اسكندرون-

  :قال هشام
 بل بالندب على فلسطين، بتخوين الكتلة التي قصت جناح عقابه، -

  .لجناح الثانيوبالخيانة الوشيكة التي تقص ا
  :قال مؤيد وهو يمسح بقايا الصحن بعناية

  . حسام النقشة واقع في الغرام-
مال حسام إلى المدفئة الميامنة، ثم مال شماالً، حيث تكومت بعض 

  :تفحص الكتاب األعلى، وخاطب هشام. الكتب القديمة على األرض
لى أعدها إ.  بالتراب اشتريتها هه؟ ومن مكتبة القصيباتي البد-

  .صاحبها حتى لو لم يِعد إليك إال نصف ما دفعت
  :قهقه مؤيد وقال وهو يضع الصحن فوق الكومة

 نصحته أن يبيعها بجراب صوف يدفئ قدميه قبل أن تختفي -
الجرابات من سوقها، كما يختفي كل شيء، إال الكتب، منذ تعالت بشائر 

  .الحرب
  :قال هشام

  .هخّل حسام يفرغ جراب.  اسكت يا مؤيد-
  :نظر حسام حوله ساخراً وقال

  . رح أنت وهو إلى أنطاكية، إلى اسكندرون-
  :وصمت قليالً، وعيونهما تتابعانه بشوق واهتمام، ثم سأل

   من أنقذ زين العرب من السجن؟-
  :قال هشام



 

 -٧٠١-

  . زعيم العصبة وفيلسوفها؟ وما أدرانا؟ قل لنا-
  :همس مؤيد في أذن هشام

  .ر نورس األكاشي الويل لك لو سمعك الدكتو-
  :قال حسام منقالً نظراته بينهما

وهو الذي كان يردد قبل . امرأة أنقذت زين العرب من السجن.  امرأة-
أول من آمن بسيدنا محمد امرأة، وآخر من بقي مع سيدنا : سجنه كما قال لي

  .عيسى امرأة
  :صفّر مؤيد مهوالً، وقال

نسي ما قال زين العرب ما هذا كله؟ األستاذ حسام النقشة .  فلسفة-
  ...الهوى ليس هوى القلب وحده، وال لهفة الجسد، وال: أيضاً

  :وقف حسام مستثاراً، كأنما كان ينتظر هذه اللحظة، وخاطب مؤيد
وأنت . نعم.  ما لك وللهوى؟ إذا كنت تجهل بعد زيجتين فال تسخر-

ام دكان، الهوى بنت يرفع ساعداها النحيالن خريطة أم: خاصة يا أستاذ اسمع
لو . إذا راحت الحبشة راحت مصر واليمن: ويشق صوتها سماء أنطاكية

  .وجدت نسخة من كتابك ساعتها الشتريته بعشر ليرات، لكنك ال تفهم
اقترب هشام قائالً بحنو:  

ما لك تنط من زين العرب . نورنا. وأنا أجحش منه.  مؤيد ال يفهم-
  ...والفلسفة إلى الحبشة والهوى إلى

  :مؤيد مقاطعاًقال 
  .  اسأل بنت أنطاكية-

  :قال هشام ضاحكاً
  . ال أظن حسام يغني لها-

  :وقال حسام. وأسرع إلى درج في مكتبه يستّل مغلفاً



 

 -٧٠٢-

  .أنا أغني لك وله.  ال-
  :قال هشام وهو يخبئ المغلف في جيبه، ويعود إلى حسام

ا م... تعالوا نحتفل بحسام و.  حماه وأنطاكية تشربان من العاصي-
  .اسم الحبيبة؟ السهرة اليوم في الليدو

  .تضرج وجه حسام، وانقاد إلى يد هشام، ولحق بهما مؤيد يدندن
  ع الرزوانا الروزانا

*     *     *  
رامق حسام . ومثل سماء صائفة بدت الشام، وهم يمشون الهوينى

قاسيون، وسأل في سره عن جبل يحرس حماه، وعن ولي يحرس قاسيون، 
اختلط عليه خرير بردى بالعاصي، . علي زين العابدين جبل حماهكما يحرس 

دوت قهقهة مؤيد، وتقدم . فتذكر الشتاء والسر الذي يحمل إلى مؤيد وهشام
قاسيون ابتعد أيضاً، والقمر، وجبل . هشام خطوة، ثم تراجع، وابتعد النهر

آخر عن مدينة أخرى، ومدينة عن مدينة، ونهر عن نهر، وحسام عن هشام 
ارتد حسام . مؤيد، وتقدمت سيدتان غاطستان بالفرو نحو مدخل الليدوو

متحاشياً الضابطين اللذين يكادان يلتصقان بالسيدتين من الخلف، وتذكر 
الحرب، فانطوى على سره، وكتم دندنته، ولم يستجب طوال الطريق والسهرة 

  .لممازحات هشام ومؤيد
بخريطة، وأصابع أقصر كان ساعدان نحيالن يلوحان له طوال الوقت 

كان حسام يحاول أن يبعد . وأغلظ من أصابعه تؤشر على الحبشة أو اليمن
أصابع الشاب عن ساعدي البنت، ال عن الخريطة، كما يحاول أن يبعد نفسه 
عن جليسيه، وعن الليدو، ويمضي على ضفة العاصي، في حماه أو أنطاكية، 

بد البر، يستعيد هتافها، ويغني كما يتبع بنتاً وخريطة، يهديها كتاباً لمؤيد ع
  .لكن الفتاة ضاعت في ذلك الصباح البعيد. غنت



 

 -٧٠٣-

اب بومثل تلك البنت نشبت بنت من كوكبة البنات اللواتي تقدمن ش
حمل الشباب األستاذ حسام النقشة . التجهيز، صبيحة عودته من اسكندرون
. بان والبناتهتف األستاذان والش. وزميالً له يدرس التاريخ في التجهيز

نزل أستاذ التاريخ عن كتف يحمله، وتسامقت البنت قبالة األستاذ حسام، 
فهتف، وهتفت، حتى طلع من الطرف المقابل للجسر شباب الكتلة 

  .وعصيهم
اختفت البنت، فالبنات، فأستاذ التاريخ، وأوشكت عصاة أن ترمي 

يالن، أو باألستاذ حسام النقشة في العاصي، لوال أن أنقذه ساعدان نح
أصابع قصيرة وغليظة، لشاب أو لبنت، لكن الخريطة طفت على وجه 
الماء، وأحس حسام أنه يطفو، وأنه قد آن األوان كي يترك العصبة، 

لذلك أسرع إلى الشام، يفضي . ويسعى سعياً آخر مع زميل وبنات وشباب
به لهشام ومؤيد بسر النواة التي ترتسم في حماه، يردد الصدى الذي ضاق 

بيت أستاذ التاريخ، لكن مؤيد سخر ممن ينشد حزباً جديداً، وهشام ذكّر 
بالحكومة التي تحل األحزاب وتحرم التحزب، ومؤيد وهشام هددا بالحرب 
التي تلهي الناس عما هو أصغر وأكبر، فخشي حسام أن تكون شفتاه قد 

مضت في خانتاه، وتاه بين البنت التي أومضت في أنطاكية، والبنت التي أو
حماه، وبين صوت يتوعد شباب الكتلة، وآخر ترحم على شباب العصبة، 
. وثالث يتحدى شباب محمد، ورابع يعفط لشباب الحزب السوري القومي

ولما لفظت الليدو أحشاءها، تطلع حسام إلى السماء مستنجداً، لكن السماء 
يد يلعن ركلته، فأخذ ينفلت على وجهه وعلى قفاه حتى الكراج النائم، ومؤ

السكر والعشق والجهالة والموتوسيكالت الفرنسية المدججة، وكانت يد 
  .هشام تتردد في أن تناول حسام مغلفاً

*     *     *  
تأخرت ألف ياء في نشر المقاالت الثالث التي حمل حسام معه، فهتف 

وفي الصباح ظهرت المقالة األولى، يتصدرها تصريح . إلى هشام مغيظاً



 

 -٧٠٤-

إذا كان األتراك يعدون مصطفى : ب األلمانية. ن. ء لشركة درئيس الوزرا
أما المقالة الثانية فظهرت بعد ثالثة أيام، . كمال أبا الترك، فأنا أعده أبا الشرق
مهما يكن من أمر االسكندرونة، فهذا ال : يتصدرها قول رئيس الوزراء أيضاً

  .يمنعنا عن طلب توثيق العالقات مع جارتنا تركيا
مقالة األولى حذف هشام إشارة إلى ما استفاض قديماً بين أهل من ال

المشرق عن الحصى التي لدى األتراك، يستمطرون بها، ويجيئهم الثلج متى 
  .أرادوا، وحيث أرادوا

ومن المقالة الثانية غابت أيضاً إشارة حسام إلى ما كان يتردد بين 
اكية خاصة، عن  في أنط- كما روى عن زين العرب - الناس في عهد قريب 

ومثل زين . استئجار اليهود لقحبة شهيرة، تدعو باسم الرب إلى ما يرغبون
العرب والناس سخرت كلمات حسام من يقين اليهود بإجابة ربهم الدعاء، 

  .خوفاً من لسان القحبة
  :قال مؤيد وهو يقرأ ما شطب قلم هشام أول مرة

  .بة أشدرقا. هذه رقابة جديدة على ما يكتب.  مسكين حسام-
  :قال هشام

ليست الماسونية .  نوفّر عليه وعلى أنفسنا مغلفاً آخر من الشتائم-
. هذا التخريف الذي شطبت، قد يثير علينا سخط قارئ. وحدها، وال اليهود

  نسيت زمالءك في التجهيز؟
  :في المرة الثانية قال مؤيد

  .ولو كنت مطرح حسام لزعلت منك.  أنت تبالغ يا هشام-
  :قال هشام

  . زعلك وزعله أهون من زعل اآلخرين من هذه البذاءة والتخريف معاً-
  :وناول مؤيد المقالة الثالثة متابعاً



 

 -٧٠٥-

قدر أنت هذه المرة إذا كان من الضروري أن .  هذه أتركها لك-
  .تحذف أم ال

لكن حسام هتف مساء اليوم التالي ثائراً، وأقسم على أالّ تنشر ألف ياء 
وكان مؤيد قد انصرف . ك ما حذف من مقالتيه السابقتينحتى تستدرله حرفاً 

منذ قليل، تاركاً الفصل األخير من كتابه، ومصراً على أن يبدأ اإلعالن األول 
عنه بالخطاب الذي صدره به إلى من أسماهم بالمحافظين والرجعيين، 

  .وبالمضلّلين من الشبان المسلمين
*     *     *  

-٥٤-   
لمنتظر، القاعة المربعة، السدة المشرفة على أولى إنه األربعاء ا... 

القبلتين، الشيخ الجليل، الخلفاء والمقدمون، الطيالس واللبادات، النايات 
والطبالت والنقارات، السدات المتدرجة على ذلك الجدار، وقبالته المريدون، 
األعناق المشرئبة إلى الشيخ، الضيوف الذين مألوا يمنة ويسرة القاعة 

رحيبة، الحلبة الفارغة في الوسط، األنين األول للناي أو النقرة األولى ال
للدف، العمائم الخضر، الجذوع المشدودة بالصداري، األكمام المزمومة على 
الرسغين، اليدان المتصالبتان على الصدر أمام الشيخ، الراحتان الغضتان 

م الخفيفة تنحني أو اللتان تالمسان الكتفين الناتئتين، الشيخ يأذن، واألقدا
اهللا اهللا، القلب يجف، والنفس : تطير، الحلبة تغص بالتنّورات، والقاعة تردد

  :تشفّ، ولكن
  شــــم الكوكــــايين

  
  خالنـــي مـــسكين   

   ــاخيري بتـــون   منـ
  

ــزين   ــي حــ   وألبــ
ــي   ــي ف راسـ   وعينـ

  
  رايحـــين جـــايين   

ــة    ــت عملــ   عملــ
  

ــة     ــاتش لطيف ــا ج   م
ــدنيا    ــت الــ   خمنــ

  
ــة   ــسبة خفيفـ   دي حـ

 ٤٥ م–التيجان   
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  ...دوني براطر
المستبد األعظم، يردد وجع : كذلك مضى اإلعالن األول عن كتاب

ذكريات مؤيد عبد البر وراهنه، متأسياً على الشباب الذي تلوي بوعيه وهمته 
حلقات المتصوفين، مثل الكوكايين، ال فرق بين األمس واليوم، إذ يضيع 

أن يسأل القارئ عن اإلسالم دوماً جامد أو جاحد، كما كرر اإلعالن، قبل 
الميثاق الشرقي الذي يراد له أن يلف تركيا والعراق وإيران واألفغان، ويلحق 
سورية بالركب، صوناً للسلم العالمي في ظاهر مغٍو، وتطويقاً لالتحاد 

  .السوفييتي بالمسلمين التابعين للمستعمرين، في باطن أدهى
لكن النهار مضى . نانتظر هشام طوال النهار ردوداً الهبة على اإلعال

بسالم، كذلك النهار التالي، فأكب على كتاب مؤيد، يتنسم رائحة ما مأل به هو 
ألف ياء والمقطّم ضد موسوليني والحاكم المستبد، ويحتار فيما ينقل لإلعالنات 

االستبداد : التالية من الثنائيات التي عنون بها مؤيد فصول الكتاب الثالثة
  .لعدل، االستبداد والدولةوالدين، االستبداد وا

كان مؤيد قد افتتح الفصل األول برد األحاديث النبوية التي تدعو 
: ليس محمد صلى اهللا عليه وسلم من يقول: للسلطان، ونقل هشام بيد راجفة
السلطان ظل اهللا في أرضه، : وال هو من يقول. من عصا أميري فقد عصاني

 كان له األجر وعلى الرعية يأوي إليه كل مظلوم من عبادي، فإذا عدل
وليس عثمان بن . الشكر، وإذا جار كان عليه اإلصر وعلى الرعية الصبر

لتخضع كل نفس للسالطين العالمية، فإنه ال : عفان رضي اهللا عنه من يقول
وبيد أقل رجفة نقل هشام أن الشيخ المستبد، وصنوه عند . سلطان إال من اهللا

اربط قلبك كل : ك األحاديث، وأوصى ولدهغير المسلمين، هو من انتحل تل
  .يوم، ولو مرة، بالدعاء إلى السلطان

توقفت يد هشام، وهو يمتلئ بصوت الكواكبي، يطلع من سطور مؤيد، 
ويمأل الفضاء، ينفي عن مثل ذلك الشيخ أن يكون عالماً، ويقرنه إلى المستبد 

ادع ولص والعالم المستبد مخ. فالعالم عاذل والمستبد عاشق للخيانة. األعظم
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العالم ينشر نور العلم الذي يعرف اإلنسان بنفسه وبحقه، والمستبد . حارس
كذلك يفِْسد االستبداد، بسلطانه وبشيخه، الدين، . يخشى ذلك النور ويطفئه

فيلح على العبادات، ويفسد الناس، ليبيح الكذب والمراوغة والمذلة، ويقلب 
ويغدو طالب الحق فاجراً، وتاركه . اًمحبة الوطن في قلوبهم حقداً وخوف

مطيعاً، والمشتكي ظالماً، والنبيه ملحداً، والخامل صالحاً وأميناً، وتغدو 
الغيرة عداوة، والشهامة عتواً، والحمية جنوناً، واإلنسانية حماقة، والرحمة 
رضا، والتحيل كياسة، والدناءة لطفاً، والنصح فضوالً، والنذالة دماثة، 

  .فاقاًوالسياسة ن
ترك هشام كتاب مؤيد، ونهض إلى رفّ الكتب الذي يعلو النافذة، يبحث 
. عما كتب إثر عودته من إيطاليا، وعما كتب الكواكبي منذ عشرات السنين

وأقبل بحرارة يقتطف مما غطّى كتاب مؤيد على الطاولة، ما عزم على أن 
دت ترتجف وهي لكن يده عا. يجعله اإلعالن األكبر عن كتاب المستبد األعظم

من المستبد األعظم إلى الزبال، وال : تنقل أن الحكومة المستبدة تكون كذلك
يكون كل صنف فيها إال من أسفل أهله، فاألسافل ال تهمهم محبة الناس، بل 

. والمستبد األعظم ال يرضيه إال من يكون على شاكلته. ثقة المستبد األعظم
 أعداء االستبداد قوالً، وأوتاده عمالً، وبيد أكبر رجفة نقل هشام أن األغنياء

. فهم وسائط المستبد األعظم، لذلك يرسخ الذّل في األمم التي يكثر أغنياؤها
أما الفقراء فيخشاهم المستبد األعظم ووسائطه خوف النعجة من الذئب، وهم 
يخشونه ووسائطه خوف البغاث من العقاب، لذلك تكون دولة االستبداد داراً 

تعالى فيها الزئيرللخوف، وإن .  
. توقفت يد هشام، وهو يمتلئ بهتاف يطفر مما تراكم على الطاولة

واقشعر للنسائم التي اندفعت من الباب والنافذة، تحمل الهتاف نفسه من كل 
مكان، وتعلو به في كل مكان، ليكون المواطن أميناً على سالمة جسمه 

. ة الحكومة العادلة المنشودةوحياته، وعلى الملذات الجسمية والفكرية بعناي
وخيل لهشام أن المستبد األعظم وشيوخه وأغنياءه وأسالفه يختفون، ليغدو كل 
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امرئ أميناً على الحرية، كأنه خلق وحده على سطح هذه األرض، ال يعارضه 
معارض فيما يخص شخصه من بدن أو فكر أو عمل، أو كأنه سلطان عزيز، 

يقبض على ميزان الحق، وال يخون وال يساوي في أمته جميع أفرادها، و
  .يجور في مال أو شرف، بضمان القانون

بأناة أعاد هشام ترتيب الطاولة ورف الكتب، وأغلق النافذة والباب، 
وخيل إليه أن صوتاً . وعاد إلى كتاب مؤيد ليقلب في الفصل األخير جزافاً
 دموية تريحنا ثالثة أيام: عربياً أو فرنسياً هو الذي يصرخ من بين السطور

وسخر مع مؤيد من الموسولينيين الذين . ثالثين عاماً، وليس صوتاً إيطالياً
يتكاثرون، من أقصى أوروبا إلى أقصى الشرق، ثم الم مؤيد على أنه لم 
يتقص في بالد العرب جميعاً موسولينياً واحداً، كما لم يسم واحداً منهم، وال 

ل إليه مؤكداً أن األسماء العربية ليست ولكن صوت مؤيد تسل. وتداً أو سافالً
اآلن بذات شأن، فليس بينها سوى المستبد القزم الذي لن يكبر ما دام المستبد 
األعظم يحتّل بالد العرب، وبعض من هذا المستبد األعظم قد بدأ يحارب 

ولعل المستبد القزم لن يكبر، فيما لو تابع الناس منذ . بعضاً آخر في أوروبا
وهز هشام رأسه مستحسناً، فيما قرع الباب . ت مؤيد عبد البرالساعة صو

أحد عمال المطبعة، وفتحه برفق، يسأل عما إذا كان إعالن الغد قد أصبح 
  .جاهزاً للطبع

*     *     *  
  :قبل أن يخرج العامل دخل مؤيد يتأبط مغلفاً كبيراً، فقال هشام

كيف . نياً لك أو لحسامما هذا؟ إياك أن يكون كتاباً ثا!  أعوذ باهللا-
  تكتب أنت أو هو؟ ماكنة يا عم؟

  :أرخى مؤيد ابتسامة باهتة، وقال هشام، وهو يومئ للعامل بالخروج
   ما بك يا أخي؟-

  :قال مؤيد، وأصابعه تدعك المغلف الذي احتضن
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  . اليوم ودعت صديقاً عزيزاً-
  :تساءل هشام، وقد خفّ قلقه

   من؟-
  :همس مؤيد بأسى وهو يجلس

اآلن هو طالب في . كان. هو تلميذ من تالميذي.  أظنك تعرفه-
  عدي ابن سليم أفندي، أال تعرفه؟. الجامعة األميركية

  :قال هشام ويداه تتلهيان بترتيب ما أمامه من األوراق
هل يقتضي وداعه .  أعرفه صغيراً، وأعرف أنه يدرس في بيروت-

  .هذا األسى الذي تبدو فيه؟ أخفتني
  :قال مؤيد

  . عدي مسافر إلى باريس هذه المرة، ال إلى بيروت-
أومضت جانيت في صدر هشام، ولهفة غافية إلى باريس، وتذكّر 

  :الحرب، فقال
  . كيف سمح له سليم أفندي؟ ال يسافر إلى أوربا اآلن عاقل-

  :أسرعت نظرات مؤيد إلى النافذة وهو يتمتم
سليم أفندي لم . ثلهليت شبابنا كانوا كلهم مجانين م.  وعدي مجنون-

  .ال تسأله إذا التقيتما، أرجوك. أظن أنه ال يعلم أيضاً. يسمح له بالسفر
قال هشام بجد، مركزاً كوعيه على زجاج المكتب المغبر:  

  . كان عليك إذن أن تعقّل تلميذك-
  :قال مؤيد بحماسة

  أال تعلم؟. عدي لم يخلق للطب، عدي فنان يا هشام.  أنا من حرضه-
  :شامقال ه

  .أظنك نادماً على ما فعلت.  سمعت أنه يرسم-
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  :قال مؤيد، وأصابعه تمسد المغلف
ولكن إلى متى كان على . ال أخفي عليك. لكني خائف قليالً.  نادم؟ ال-

  الفنان في عدي أن يرضخ؟ ألم تر من رسومه شيئاً؟
  :لوح هشام برأسه نافياً، فقدم إليه مؤيد المغلف الكبير قائالً

  . إذن خذ-
تناول هشام المغلف باستخفاف، وأخرج اللوحة األولى، فإذا بوجه امرأة 

  :تساءل. أليف، يتوجه قوس قزح
  ! من تكون هذه يا مؤيد؟ وهذا القوس، كأنه يحكي ورود الشام-

ثم وضع اللوحة برفق على يمين المكتب، وتناول ما يتلوها، فإذا به 
 المرأة األليف ينجلي عن حسن ورقة صغيرة باألسود واألبيض، وإذا بوجه

  :وحدق هشام في الرسم ملياً، وهمس. نيله خلف القضبان
  .نشرته الصحف منذ سنوات.  أعرف هذا الرسم-

  :قال مؤيد مقاطعاً
  . كان عدي طفالً-

  :قال هشام بعجب
  . هو إذن صاحب ذلك الرسم؟ لم يقل لي سليم أفندي-

  :قال مؤيد
  .، كما يراه أغلب الناس سليم أفندي يرى الفن ألهية-

تنقلت عينا هشام بين حسن المتوجة وحسن الحبيسة، وفكر في أن عدي 
لو رسم لها لوحة ثالثة توحد اللوحتين، تأسر حسن وتطلقها، وتتوجها على كل 

وصحا مما شغله على لوحة استأثر بها تاج . حال بذلك التاج، لكان أفضل
لف معاً حلمة ثدي وشفتي رضيع وشارب أمعن في التاج، فإذا به ي. آخر

رجل وخيزرانة وقضيباً منتصباً ومدقّ الهاون، وفي الوسط تختلط حروف 
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وخاطب مؤيد وهو . جمة، ميز هشام بعسر من بينها الخاء والحاء والصاد
  :يقلب شفتيه

   ماذا تعني تلك األحرف؟-
  :قال مؤيد

األولى من خمنت أنها الحروف . رفض عدي أن يقول.  ال أدري-
لذلك طلبت إليه أن يسمي لوحاته كما يفعل . أسماء نساء، فلم يؤكد ولم ينكر

  .الفنانون، وإذا به قد سمى من قبل عدداً، وأصر على أالّ يسمي الباقي
كان هشام قد تناول لوحة جديدة، وطفق يدقق فيها، وفيما تال، بين ما 

اختار عدي من األسماء، وما تتقد به ذاكرته، أو تومض به مخيلته، وبين ما 
قائمة لسرير نحاسي بتاج مضلّع ومرقوش : ترك بال اسم، وتدفق المغلّف

بإيهام، تاج كبير من ساريات مكسرة ألعالم شتّى، قدر هشام أنها للدولة 
الدرزية، أو العلوية، بعد أن رأى العلم السوري في اللوحة التالية يتوج 

تاج لوجه امرأة أليف أيضاً، لكنه متبرج، وإثر هذه اللوحة طلع . قاسيون
ثم فاجأت . تسوره كف تصفق، ويتوسطه دفّ، وإصبع تبعصه في مركزه

اللوحة التالية بألوان صارخة، أجفل لها هشام، ولم يتبين إال أمواجاً تتكسر 
ثم توالت لوحات . تاجي، تاجي، تاجي: بعنف، وتحتها كتب عدي مراراً

عمامة بهيئة : واألسود لرجل تتوجه زوبعة، ثمصغيرة من خطوط باألبيض 
وتحتها كتب عدي بالخط . تاج يرصعه خط منمنم، يكرر الشهادة مراراً

الشيخ : لوحة مثيلة تماماً، سوى أن عدي كتب تحتها: أخي، ثم: الكوفي
 وقد ازدهى هشام ألنه اكتشف -وجه سليم أفندي البسمة مشوهاً : زين، ثم

ج هائل وبالغ التشويه، على الرغم من االنتظام  وفوقه تا-صاحب الوجه 
الذي سعت الخطوط والفراغات إليه، إذ أعلن عن كفة ميزان، ومزقة من 
عملة ورقية ما، وشطر من فم يبتسم، وشطر من فم يصرخ، ودمعتين 

 وكلمة اسكندون، وعين مصلوبة على - ربما كانتا غير ذلك - متراكبتين 
تاج من : ثم. اسيون، وجذع لشجرة بيلسانمرتفع عاٍر، قدر هشام أنه ق
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الكتب لوجه يشتبه بوجه مؤيد، توزعته ألوان العلم العربي الذي رفرف على 
: الشام حيناً، قبل أن يتقوض عرشها، ويمضي ملك بتاجها إلى بغداد، ثم

وجه شبيه، غير أن تاجه فارغ، إال من أثر ال يكاد يرى لمنجل ومطرقة، 
تاج من نجمة داوود بسائر األلوان : ثم. ى اليمينولطخة حمراء في أقص

تاج من األلوان نفسها، تنازعت فيه بقدر ما توحدت : ثم. التي يجهل هشام
عالمات شتّى، ميز منها هشام بعسر الصليب المعقوف وعيني موسوليني 
وشاربي ستالين والعلم الفرنسي وقرصين داميين للشمس، واحد يشرق 

من العلم االنكليزي والعلم األميركي والعلم التركي، وواحد يغرب، وِمزقٌ 
حامل خشبي : ثم. monde - دنيا : وتحتها كتب عدي باألصفر الباهت

مزخرف، تعلوه كومة من حبات الملبس والنوكا والراحة والشوكوالته، كأنها 
وجه امرأة تكلّل باألورغانزا : التاج، أو كأن الحامل، بها، يرسم تاجاً، ثم

  .واإلكليل يشع بماسة أو لؤلؤة على هيئة ياسمينةوالتول، 
أكبت عينا هشام على الوجه الباسم والحاسم، الكتيم والمتفجر، ثم نأت 

 من - ربما حين كانت أصغر -العينان والقلب يخفق، ولوحت حسن نيله 
ولم . خلل األلوان الغامضة، لكأنما تتصدر منصة مسرح، تخطب أو ترقص

 ربما حين - التلويحة، حين حلّت في اللوحة ترياق الصوان يكد هشام يجيب
 تتماوج أو تغني في بيت تضمخه الغوطة، أو تحرسه أرواح -كانت أصغر 

ولم يكن يسيراً على هشام أن يمضي إلى اللوحة . األموات في مقبرة ما
التالية، لوال أنه تذكر عدي البسمة ومؤيد عبد البر، أو هولو التكلي ونورس 

كاشي ومسرحاً وحارة، فوضع بعناية هذا التاج فوق سبت العروس، عازماً األ
باب : ونظر بهون إلى التاج التالي. على المرور الليلة في سوق البزورية

عتيق وهائل، ساكف مرمري مزخرف بأسماء غرناطة وقرطبة وطليطلة 
وفكر هشام في أن ما يرى هو بيت . وإشبيلية وتويجات من أزهار مجهولة

تاج اإلسباني، لصق كنيسة الالتين، لكن عدي كتب في زاوية اللوحة اليسرى ال
أزاح هشام اللوحة يساراً، إذْ لم تجرؤ أصابعه على أن تغطي . أندلس: العليا
 ترياق وحسن، وتناول اللوحة التالية بحذر، فإذا بها قصاصة - أو تاج - وجه 
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جاءت قصاصة ناصعة حرب، وخلفها : تنفجر بلطخة سوداء مريعة، وبكلمة
. حرب: البياض، وخالية سوى مما خيل لهشام أنه دعك يفجرها أيضاً بكلمة

قصاصة لوجه سيدة في األربعين، وأخرى لرجل أكبر، وثالثة لطبق من : ثم
بقع حرة، تكاد ترسم تيجاناً، منها ما يقبض القلب، ومنها ما : القش، وأخيراً

لى الرغم من أنها بدت لهشام بال معنى وع. تستروح النفس به، ويطلق الشجن
  ...اقرأ باسم: محدد، فقد كتب عدي تحتها

  :وضع هشام باضطراب المغلف فوق اللوحات، والقى عيني مؤيد قائالً
أرجو أال تكون .  أعرف أن لك في الفن هوى، أنت أجدر مني بالحكم-

  .أخطأت فيما دفعت تلميذك إليه
  :قال مؤيد

أيضاً ما عدت جديراً به، فعدي كما ترى، ذهب أنا .  دعنا من الحكم-
خلّفني وراءه أالقي اللوحة بقلبي، وأحياناً بما يسند به عقلي قلبي، شأني . بعيداً

منذ مالت عنقي إلى الفن ورحت أتعلم قراءته، بفضل سنواتي في ألمانيا، أو 
لم تسألني عن سبب حملي . دعنا من هذا. بفضل زوجتي األلمانية: قل

  ت إليك؟اللوحا
  :سأل هشام وهو يبلع ريقه

   حقاً، ما السبب؟-
  :قال مؤيد

 وأنا خارج من البيت، ما كان السبب إال أن أفرج الغم الذي ركبني -
  .ما كان السبب إال أن تشاركني الغم. بوداع عدي

  :أسرع هشام
أظن أني بحاجة لوقت . لوحات مؤثرة، تغم وتبهج:  ال أنكر عليك-

  ...أطول حتى
  :مؤيد مقاطعاًقال 
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وأنا في الطريق إليك، فكرت في أن نقيم معرضاً لهذه .  دعنا من هذا-
أربع وعشرون لوحة . اللوحات، وندمت على أني لم أتحدث في ذلك مع عدي

نحن لم نلتفت . تمأل جدران صالة المكتب الثقافي، وتكون المعرض األول له
  ما رأيك؟. إلى الفن، لكننا ندعي أن لنا المكتب الثقافي

  . قد ال يرضي هذا عدي البسمة-
  . دع هذا علي-
   وأبوه؟-
  . هذا عليك، وال دخل لسليم أفندي، على كل حال-
 بعض هذه اللوحات سوف يعجب الناس، يثيرهم ويؤثر فيهم، ال -

  .لكن بعضها قد ال يرضي أحداً، بل قد يجر السخط والمقت. أشك
. غلف الذي بدا أنه يضيق عنهانهض مؤيد يعيد اللوحات بعناية إلى الم

  :وعندما فرغ، خاطب هشام
المهم كيف تبدو اللوحات جميعاً؟ كيف يبدو واحدنا بعد .  قل غير هذا-

  أن ينتهي منها؟
  :قال هشام

  . أخشى لو فعلنا ما تقترح، أن يكون معرضاً خائباً-
قال مؤيد وهو يعود بالمغلف إلى حضنه، كأنه يحدث نفسه أو يواصل 

  : متقطعاًحديثاً
 على ندرة من يرسم، فأنت ال ترى إال بورتريه، ظل حارة، شجرة -

  ...من الغوطة
  :قال هشام مقاطعاً

  . عدي فعل ذلك أيضاً-
  :قال مؤيد

هل فعل عدي فقط ما يفعل : قل أنت. ال تأخذ بكالمي.  أو سواه-
  اآلخرون؟
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  :قال هشام
ألقل في  أعترف أني رأيت في أغلب اللوحات ما نعيشه، على ا-

أستطيع أن . سنواتنا األخيرة، وربما على نحو أقسى، أو أبهى، أو أعمق
  .أوضح وأغمض معاً: أقول

  :قال مؤيد
ما نعيشه، بل معنى ما نعيش، في :  قْل أيضاً دون أن تخشى المبالغة-

أغلب اللوحات رأيتها في لقاءاتي بعدي، . هكذا أحسست يا هشام. سنوات أبكر
لكن عدي اآلن، .  ما التقينا منذ التحق بالجامعة األمريكيةعلى الرغم من قلة

وقد سافر، بل غامر، إلى مستقبل خطر ومجهول، واجتمعت اللوحات كما 
 -  هل أحسست بهذا؟ - تحملني بعيداً - مثل عدي - ترى، فإني أحس أنها 

سوف . إلى آفاق أخرى، ملونة وكالحة، من األندلس إلى هذه الحرب الجديدة
. وعندما يأتي حسام نسمع قوله أيضاً. المغلف لتراه على مهل ثانيةأترك 

  معرض التيجان؟: ما رأيك في أن نسميه. لكني مصر على أن نقيم المعرض
ووقف يعيد الغالف إلى المكتب، ويمد يده بالوداع، وهشام يتلجلج متمنياً 

وكان عامل آخر من المطبعة قد دخل يطالب . أن تكون له حماسة مؤيد
باإلعالن األخير عن كتاب المستبد األعظم، فأسرع مؤيد بالخروج، ثم تباطأ، 
وهو ييمم صوب بيته، مستقبالً قاسيون المعتم، يدفع الوحشة التي أخذت تتسلل 

وفكر في أن تلك . إليه من صمت الشوارع، والغيوم المرقّطة مثل جلد النمر
وأخذت . وبشبح حربالغيوم ال تمطر، بل تنيخ على قاسيون بهذا الليل 

الرعدة تجتاحه خوف أن يمضي الزمن كذلك، ويظل قاسيون عارياً، فيما 
 أو سورية، أو - تيجان عدي البسمة تتقاذف تيجان المدينة، وتيجان المدينة 

 تتقاذف تيجان عدي، والفضاء يمتلئ باألسرار والكتمان - بالد العرب جميعاً 
قية ورياء، وال يورث إال قهراً أو والخوف والقسوة، ال يولّد إال زيفاً وت

خضوعاً، مثل الذي ورث منذ مئات السنين وعشرات األجيال، فأنّى لمؤيد 
عبد البر وهشام الساجي وحسام النقشة، أن يبدلوا في عشر سنين أو ثالثين 
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أمراً؟ بل أنّى لفؤاد الباشا وزعيمه، أو للدكتور نورس األكاشي أو الشيخ زين 
عالء البسمة، : ب أو الشيخ ضياء غنوج أو شقيق عدي نفسهأو جميل الزر

  وسواهم، ممن يرومون أن يبدلوا؟
تاهت قدما مؤيد عن البيت، وربما كانتا تمضيان به نحو قاسيون، إذْ 
أخذت الطريق تصعد وتضيق، وعتمتها تتفاقم، والخطا تضطرب به، تقصر 

 الزمن الذي البد أن وتطول وتتعرج، كأنه يزداد سكْراً، وهو يفكر في أن
ينقضي، قبل أن يتخلص قاسيون من عرائه، سوف يكون عسيراً، حتى لو لم 
يطل، وأن التيجان التي رسم، أو لم يرسم، عدي البسمة، والتي كتب، هو 
نفسه مؤيد عبد البر أو سواه، أو لم يكتب، البد أن تتقوض أوالً، فال يبقى 

: الشرق كله، شيء من هذا العماءفي الشام، وال في بالد العرب، وال في 
مسلم أو مسيحي أو يهودي، مؤمن أو ملحد، سني أو درزي أو علوي أو 

عصبة ... اسماعيلي، ماروني أو كاثوليكي أو أرثوذكسي أو برتستانتي أو
حفيري وبدوي ومديني، وابن حارة في هذه المدينة التي تحبو : أكبر عماء

و طائفة، وال من عربي أو كردي أو ال عصبة من دين أ: إلى قاسيون، كذا
أرمني أو شركسي أو تركماني أو سرياني أو آشوري، وال طغيان من أب 

وحين ينجلي العماء ال يتكتم عاشقان، وال . أو معلم أو شقيق أو قبضاي
يتشاجر مؤيد مع زوجته، وال تنبهر أو تنكفئ عينان عن العالم الرحيب 

حينئٍذ . در وهذا الشرق المبتلى الفاتنالزاخر، وبخاصة منه ذلك الغرب القا
تكون قد دالت هذه األسر المعدودة الكبرى التي تتسلّط على المدن والخيام 
والقرى، متنازعة التيجان الصغرى والكبرى، ويكون قاسيون قد تحرر من 

 بعد -أهليه ومن غزاته، واستعاد األشطار التي قد يضيعها منه أوالء 
ولكن كم من . ولئك، ويكون العالم قد نسي الحرب ويتناهبها أ-اسكندرون 

  الحرية والحب والعزم يحتاج ذلك؟
تساءل مؤيد، وتطلع إلى السماء، ثم انصلبت عيناه على قاسيون، 

  :وراعهما أن المغائر الفاغرة تدمدم
  يا لطيف شو هاأليام
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  ما فيه حب،
  ما فيه عدل،
  .وال نظام

  أنحس من هيك ما بيصير،
  .مهادا هو أفصح كال

وردد خفق مؤيد الدمدمة واندفع صعداً، فإذا به يرتطم ويهوي، والماء 
ولما حاول أن . الموحل يمأل صدره ووجهه، وراحتاه تنزلقان على الطريق

ينتزع قدمه، أعجزه الوجع والوحل، فتأوه، وغامت عيناه وهو يتلفت، 
  .والطريق ينبهم ويعسر، ثم يضيع
*     *     *  

  
  ١٩٩٢الالذقية 
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